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

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

31-12-2007

31-12-2006

38.794

38.912

38.217

38.425

38.283

1.718

1.262

1.228

1.153

1.192

732

607

704

681

640

2

2

4

9

10

125

585

427

271

122

41.371

41.368

40.580

40.539

40.247

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

Verhuureenheden in beheer (toegelaten instellingen), afgerond
		
Far West

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

31-12-2007

31-12-2006

3.606

4.001

3.927

4.341

4.271

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

31-12-2007

31-12-2006

1,37%

1,00%

1,10%

1,50%

1,11%

3,71%

1,62%

1,00%

0,67%

0,90%

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

422

407

397

387

360

77%

76%

78%

76%

75%

Balans en resultaten (in duizenden euro’s)
De gegevens van 2009 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast aan de in 2010 doorgevoerde
stelselwijziging, waarderen op bedrijfswaarde in plaats van op historische kosten.
					

31-12-2010

31-12-2009

Eigen vermogen 				

731.129

758.480

Voorzieningen 				

26.714

31.333

Totaal vermogen 				

2.469.606

2.420.054

Huren 				

200.121

194.152

Vergoedingen 				

17.777

20.394

Jaarresultaat 				

-27.351

7.532

Waardering bezit (in duizenden euro’s) 					
Onroerende en roerende zaken in exploitatie op basis van historische kostprijs

1.433.860

1.427.396

Onroerende en roerende zaken in exploitatie op basis van bedrijfswaarde 		

2.115.386

2.089.038

Overwaarde 				

681.526

661.642

Financiële continuïteit 					
Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde 				

29,6%

31,3%

Interest coverage ratio *				

1,38

1,38

Eigen vermogen per verhuureenheid in exploitatie (in euro’s) 			

17.672**

18.335 **

* Betreft exploitatieresultaat gedeeld door rentelasten
** Voor 2010 en 2009 is het eigen vermogen op basis van bedrijfswaarde gebruikt
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1 Bestuur en toezicht
1.1	Raad van Bestuur
Het eerste verslag dat wij als Raad van Bestuur maken, gaat nog voor een deel over een periode dat
wij nog niet in functie waren. Wij, Hester van Buren, Nico Overdevest en René Grotendorst, begonnen
medio mei 2010 als nieuw team; daarmee werd een interimperiode van anderhalf jaar afgesloten.
Gerard Erents, die in november 2008 na de schorsing van de voormalig bestuursvoorzitter als interim
bestuursvoorzitter werd aangesteld, nam in mei afscheid. Rochdale heeft in Gerard Erents een
bestuurder getroffen die, na een scherpe analyse van de problematische situatie waarin Rochdale verkeerde, op kundige wijze orde op zaken heeft gesteld. Hij heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat
Rochdale nog als een zelfstandige en volwaardige corporatie bestaat, maar dan wel geschoeid op een
basale leest. Hiermee heeft hij de basis gelegd waar wij op kunnen voortbouwen. Rochdale is Gerard
Erents veel dank verschuldigd voor de resultaten van zijn betrokken maar nuchtere en zakelijke inzet.
Al eerder, op 1 januari 2010, kwam een einde aan het externe toezicht. De door de minister aangestelde toezichthouders, de heren A.W.H. Docters van Leeuwen en P.O. Vermeulen, stapten terug omdat
na de bestuurscrisis weer sprake is van een genormaliseerde situatie. Via de uitvoering van de maatregelen van het herstelplan is Rochdale erin geslaagd om in een jaar van de crisis te herstellen. Ook
de interim commissarissen de heren G.L. Aquina en G.D. Minderman traden per 1 januari 2010 terug.
De Raad van Commissarissen stelde ons als nieuw team aan (Nico Overdevest was overigens al per 1
januari 2010 als bestuurder benoemd) met hetzelfde doel voor ogen als Erents eerder had ingezet: maak
van Rochdale weer een corporatie die eerst en vooral doet waarvoor ze bedoeld is: het huisvesten van
de doelgroep in kwalitatief goede woningen tegen een redelijke prijs in een goede leefomgeving.
Ons aantreden viel samen met de uitvoering van een ingrijpende reorganisatie die erop gericht was
om van Rochdale weer één corporatie te maken; de afgelopen jaren was de organisatie eerder een
verzameling “eilanden”. Dat ging gepaard met een forse verhuizing, de invoering van een nieuw
automatiseringssysteem en de start van een nieuwe manier van werken, waarbij de termen Professioneel, Resultaatgericht, Integer, Maatschappelijk betrokken en Aanspreekbaar (kortweg PRIMA) de
kern weergeven. Het tot stand brengen van die nieuwe manier van werken is een proces dat nog volop
gaande is.
Na een kennismaking met alle organisatieonderdelen en een intensieve inwerkperiode, maakten wij
de eerste balans op.
Dat leverde een wisselend beeld op. Aan de ene kant een positief beeld: er is geen stilstand opgetreden, de medewerkers zijn blij dat een nieuwe start gemaakt wordt, er is de wil tot samenwerking en
vooruit komen en er is veel kennis van zaken in huis. Kortom een organisatie met potentie.
Maar ook een organisatie met bedrijfsonderdelen die naast, maar niet altijd met elkaar werken, werkprocessen die niet uitblinken in klantgerichtheid en geen eenduidige verdeling van rollen en toedeling
van bevoegdheden, waardoor de organisatie minder efficiënt werkt. Verder is verbetering nodig van
de management- en sturingsinformatie en de uitvoering van de planning- en controlcyclus en ook het
strategisch voorraadbeleid verdient bijzondere aandacht.
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Daarnaast werd snel duidelijk dat de achterblijvende verkoop van zowel nieuwe als bestaande
woningen ernstige gevolgen had voor de liquiditeitspositie; daarbij speelden ook de minder verstandige aankoopbeslissingen uit het verleden ons parten.
In augustus hebben wij op basis hiervan de agenda voor de periode 2010-2011 opgesteld onder het
motto: de basis op orde. Belangrijkste thema’s waren en zijn:
I.

Verbeteren financiële positie, in de eerste plaats door bevordering van de verkoop en verminderen van het aantal projecten, maar ook preventief door de financiële sturing sterk te verbeteren.

II. Terug naar de klant, de huurders en woningzoekenden waarvoor wij werken moeten in beleid en
dienstverlening weer centraal komen te staan. Maar ook op zoek naar een nieuwe vorm voor de
participatie van onze bewoners.
III. Beleid op orde, we zullen op een aantal terreinen nadere beleidsuitgangspunten moeten ont
wikkelen, waarbij het belangrijk is dat we op het basismateriaal kunnen vertrouwen; daarom is de
eerste stap dit materiaal op orde te brengen.
IV. Organisatie, met de verandering van de structuur van de organisatie was een belangrijke eerste
stap gezet, maar de manier van werken, de werkprocedures, de kwaliteit van het werk, enz. is
daarmee nog niet geregeld. Sterker nog, door de structuurwijziging trad eerst nog een zekere
ontheemding van de medewerkers op, omdat er veel verhoudingen in één klap moesten worden
gewijzigd.
V. Imago en reputatie, de imago- en reputatieschade voor Rochdale was als gevolg van de bestuurs
crisis aanzienlijk en dat hield niet meteen op na het vertrek van de toenmalige bestuursvoorzitter.
Rochdale was al lange tijd niet meer zichtbaar aanwezig in de “buitenwereld” en het was hard
nodig weer te laten zien dat we er zijn en dat we weer met anderen willen samenwerken.

Duidelijke koers
Wij hebben ook vastgesteld dat er binnen en buiten onze organisatie behoefte is aan een duidelijke
koers. Via het koersdocument van Rochdale is de richting bepaald. Deze willen we verder concretiseren.
Bovendien is dit document gemaakt in de periode vóór de economische crisis en de maatregelen uit
Brussel over staatssteun.
Het speelveld is inmiddels behoorlijk veranderd en er is dus alle aanleiding voor een herijking. In 2010
zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen. Uitgangspunt is dat scherpe keuzes gemaakt worden en
een onderscheidend profiel tot stand komt.
In de zomer hebben wij de start gemaakt met de meest acute kwesties: de stagnerende verkopen en
het ingrijpen in de projectportefeuille. Dat laatste had voorrang en is gedaan via een ingrijpende
herprioritering van voorgenomen investeringen in projecten. Alle projecten zijn op rij gezet en vervolgens zijn aan de hand van criteria onder de noemers financiën, volkshuisvestelijke doelstellingen en
stakeholders afwegingen gemaakt welke projecten uit- of afgesteld moesten worden.
Het was pijnlijk en ongelukkig dat onze eerste kennismaking met bewonerscommissies, gemeenten,
stadsdelen en instellingen waar wij veel mee samenwerken, samenviel met de aankondiging van afstel
en ook uitstel van projecten waaraan soms al jaren was gewerkt. Gelukkig hebben we uiteindelijk
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enkele belangrijke projecten nog wel kunnen beginnen, zoals bijvoorbeeld het Bezaanjachtplein en de
voorziening voor drugsopvang in de Bijlmermeer.
Maar het betekende ook dat vrij kort na de nog maar net uitgevoerde reorganisatie opnieuw moest
worden ingegrepen. Met het schrappen van projecten was de inkrimping van Delta Forte, onze
projectontwikkelingsafdeling, onontkoombaar. Kon de eerdere krimp nog worden opgevangen door
het ontslag van tijdelijke krachten, dit keer was ingrijpen in de vaste kern onontkoombaar.
De malaise op de woningmarkt was ook de aanleiding voor heroverweging van de positie van Far
West, de ontwikkelingscorporatie voor Nieuw West waarin wij samenwerken met De Key en Stad
genoot. Die kwestie kwam in een stroomversnelling toen het WSW de liquiditeitspositie van Far West
te zwak vond om tot herfinanciering van leningen van Far West over te gaan.
Daarmee kwam de positie van Far West als zelfstandige organisatie versneld in het geding; in oktober
moesten we besluiten de beëindiging van Far West voor te bereiden. Daarmee zal in 2011 mogelijk
een eind komen aan het succesvolle bestaan van deze samenwerking. Far West heeft sinds haar oprichting in 2000 een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden.
In 2010 is een begin gemaakt met de ontmanteling; in 2011 zal de formele beëindiging mogelijk zijn
beslag krijgen.
Tweede speerpunt was de stimulering van de verkoop van nieuwe en bestaande woningen.
Prioriteit was de verkoop van de ca. 350 (bijna) opgeleverde nieuwe woningen. Naast extra stimulerende maatregelen om de verkoop aan particulieren te bevorderen, werd besloten om ook gehele
complexen nieuwe woningen aan geïnteresseerde beleggers aan te bieden. Dat gebeurde ook bij
het nog te starten project Bezaanjachtplein. Zowel bij Bezaanjachtplein als bij een bijna opgeleverd
complex in Zuidoost kwamen we tot overeenstemming met Syntrus Achmea, maar wij zijn ook nog in
gesprek met andere beleggers.
Bij de bestaande bouw is eerst ingezet op verbetering van de interne organisatie van de verkoop
organisatie.
Wij hebben over alle bovengenoemde kwesties nauw contact onderhouden met het WSW en het CFV.
Wij hebben in alle openheid onze problemen op tafel gelegd en beide instituten hebben de conclusie
getrokken dat er genoeg vertrouwen in Rochdale is om de continuïteit te waarborgen. Dat neemt niet
weg dat er sprake is van extra toezicht op onze financiële positie en dat wij voorlopig geen meerjarige
afspraken over het aan te trekken leningenvolume kunnen maken.
Naast deze acute kwesties werd op een breed front ingezet op de andere thema’s van onze verbeteragenda:
• Het programma Klant ging van start en is inmiddels breed uitgerold in de vestigingen en de afdeling
Onderhoud
• Het moderniseringstraject van de bewonersparticipatie is in gang gezet
•	Er wordt een reeks van werkprocessen onder de loep genomen en verbeterd, waaronder: het
verhuurproces (om door aansluitende verhuur de leegstandsverliezen te beperken), het verkoopproces bestaande woningen en de organisatie van de huurincasso
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• De planning– en controlcyclus is uitgelijnd en wordt nu geleidelijk in de gehele organisatie in
gevoerd
•	Er is een begin gemaakt met de opzet Strategisch Voorraad Beleid; dat moet eind 2011 uitmonden
in een eerste resultaat dat kan worden verwerkt in de jaarlijkse planning- en controlcyclus
• Het in mei ingevoerde automatiseringssysteem First wordt verder uitgewerkt zodat betere
managementinformatie kan worden gegenereerd
• Om ook de manier van werken binnen onze organisatie te verbeteren, hebben we onder de vlag
van PRIMA (Professioneel, Resultaatgericht, Integer, Maatschappelijk betrokken en Aanspreekbaar)
een traject ingezet om met allerlei interventies tijdens het “normale” werk te bekijken waar wij tot
verbetering kunnen komen.

Betrokkenheid van de organisatie
In de afgelopen periode moest vaak directief worden opgetreden om de organisatie in goede banen
te leiden. Dat heeft het nodige incasseringsvermogen gevraagd van medewerkers en van de drie
betrokkenondernemingsraden.
Hoe noodzakelijk dat ook was, de uitvoering van onze agenda voor 2010 – 2011 kan alleen slagen als de
medewerkers en de ondernemingsraden daar een actieve rol in spelen. Daar is in 2010 een begin mee
gemaakt door het trekkerschap van veel verbetertrajecten bij mensen uit de organisatie te beleggen.
Verder werken we aan directere vormen van communicatie met medewerkers over alles wat er binnen
Rochdale speelt.
De ondernemingsraden speelden al een actieve rol bij de organisatieverandering en hebben inmiddels
ook allerlei voorstellen voor verbetering en verandering aangedragen.

Vertegenwoordiging
Wij hebben in 2010 actief deelgenomen in het bestuur van de Amsterdamse Federatie, De Vernieuwde
Stad en Aedes. Onze inzet bij de Federatie was het intensiefst omdat in het laatste kwartaal met de
gemeente werd overlegd over een nieuw akkoord ‘Bouwen aan de Stad’. Dat leidde nog in 2010 tot een
principeakkoord waarbij voor ons kon worden bereikt dat het contingent te verkopen woningen belangrijk
kan worden uitgebreid en ook de verkoopvoorwaarden zijn vereenvoudigd. Daar staat tegenover dat we
per te verkopen woning meer afdragen aan de gemeente en dat de gemeente haar deel van het gezamenlijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting grotendeels afroomt en in haar eigen reserves onderbrengt.

Volkshuisvestelijk resultaat
Op het eerste gezicht lijkt het alsof we voornamelijk zijn bezig geweest onze financiële positie veilig te
stellen en we nauwelijks zijn toegekomen aan het “echte” volkshuisvestelijke werk.
Dat beeld is niet juist: in de eerste plaats is in de verschillende wijken en buurten hard gewerkt aan de
verbetering van de leefbaarheid, waarbij tal van bijzondere projecten en activiteiten zijn uitgevoerd.
Dat is terug te vinden in het Volkshuisvestingsverslag.
En ook leverden wij in 2010 624 nieuwe woningen op en werd gestart met de renovatie en nieuwbouw
van nog eens 858 woningen. Zoals vermeld konden we toch nog een start maken met de projecten
Bezaanjachtplein en Schepenlaan in de Banne in Amsterdam noord en Flierbosdreef in de Bijlmer.
Projecten in herstructureringswijken waar wij al lang actief zijn.
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Financieel resultaat
Het negatieve bedrijfsresultaat van € 27,3 miljoen over 2010 is met name het gevolg van de afwaarderingen die door de economische crisis opnieuw moesten worden doorgevoerd.

Verklaring van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur verklaart dat de middelen van Woningstichting Rochdale in 2010 uitsluitend zijn
besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Amsterdam, 31 mei 2011
mevrouw H.W.A. van Buren
drs. R. Grotendorst
N.T.J. Overdevest RA
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1.2	Raad van Commissarissen
Algemeen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht 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 eventueel ook schorsen of
ontslaan. De Raad van Commissarissen treedt op als werkgever van het bestuur. Ook wijst de Raad
van Commissarissen de accountant aan.
De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode woningcorporaties. De uitwerking
van de principes van de code wordt inmiddels grotendeels toegepast.
In de statuten zijn de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen geregeld. De werkwijze van de
Raad van Commissarissen en de verhouding tussen de stichting en de Raad van Commissarissen en
tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, is vastgelegd in het Reglement Raad
van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen ziet de zorg voor een goed bestuur van de corporatie en het uitoefenen van goed toezicht daarop als zijn belangrijkste taak. Over de uitvoering van deze taak doet de
Raad van Commissarissen in het navolgende verslag, zodat iedereen die daar belang bij heeft hiervan
kenniskan nemen.

Toezichts- en toetsingskader
Bij het uitoefenen van het toezicht hanteert de Raad van Commissarissen als toezichtskader de
volgende middelen:
wet- en regelgeving:
• de Woningwet
• het BBSH
• de Aedescode
• de Governancecode woningcorporaties.
interne reglementen:
• de statuten
• het reglement Raad van Commissarissen
• het reglement Raad van Bestuur
• het reglement auditcommissie
• het reglement selectie- en remuneratiecommissie
• het reglement verbindingen
• het treasurystatuut.
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planning en control:
• het jaarplan en de meerjarenbegroting
• het koersdocument
• het strategisch voorraadbeleid
• kwartaalrapportages
• projectvoorstellen
• prestatieafspraken met de gemeenten
• de jaarrekening.
interne beheersing:
• het risicobeheersingssysteem
• de managementletter
• het accountantsverslag
• de jaarlijkse rapportage van het CFV
• de prestatieafspraken met de gemeenten
• verbeterplan voor de organisatie
• auditplan en rapportages.

Samenstelling Raad van Commissarissen
In 2009 stelde de Raad van Commissarissen vast dat een aantal van zeven commissarissen, gelet op
de omvang van de corporatie en met het oog op de wens tot commissievorming, passend is. Door het
terugtreden per 31 december 2009 van twee commissarissen die na de bestuurscrisis op interim basis
tot de raad toetraden, de heren Aquina en Minderman, moesten in 2010 twee vacatures gevuld worden.
Aan de hand van de in 2009 vastgestelde profielschets voor de Raad van Commissarissen werd in
2010 de specifieke expertise bepaald die in de nieuwe Raad van Commissarissen gewenst is. Bij de
selectie van de commissarissen is vervolgens gebruik gemaakt van de kandidatenlijst die in 2009 bij
de werving van commissarissen werd aangelegd en zijn kandidaten rechtstreeks benaderd. Bij de
selectie zijn ook vertegenwoordigers van het bestuur van de bewonersraad en de Ondernemingsraad
betrokken.
Deze procedure heeft geleid tot de benoeming van mevrouw ir. A.Y. Sanson op 31 mei en mevrouw
drs. A.M.E. de Vries op 25 oktober. Door het toetreden mevrouw Sanson en mevrouw De Vries is de
expertise van de raad aangevuld op de gebieden project- en gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening. De raad is hierdoor breed samengesteld en vormt een goede afspiegeling van
de samenleving. De samenstelling en deskundigheid van de Raad van Commissarissen sluiten aan bij
de vastgestelde profielschets.
In de Raad van Commissarissen hebben geen voormalig bestuurders van de stichting zitting.
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Leden van de Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad van Commissarissen was per 31 december 2010 als volgt:
Naam

Geboorte- Functie in RvC
jaar		

Benoemd op voordracht/ Jaar eerste
advies van		benoeming

mr. R.W.M. Craemer

1947

voorzitter*

Ondernemingsraad

T. Herrema

1961

vicevoorzitter*		

2009

J. Kleijwegt

1970

lid		

2009

mevrouw drs. F. Örgü

1968

lid

2009

mevrouw ir. A.Y. Sanson

1952

lid		

2010

mevrouw drs. A.M.E. de Vries MRE	

1964

lid		

2010

drs. L.J. Wijngaarden

1947

lid

2009

huurdersorganisatie

huurdersorganisatie

2009

* Op 15 december 2010 benoemde de RvC de heer Herrema tot zijn voorzitter en de heer Craemer, die de
voorzittersfunctie tijdelijk heeft waargenomen, tot vicevoorzitter. Deze benoemingen zijn per 1 januari 2011
geëffectueerd.

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. De profielschets staat op
de website van Rochdale.

Integriteit
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 rechtsvoor
gangers, of onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers van Rochdale.
Ruim vóór de benoeming van de nieuwe commissarissen is door Rochdale een P&O-opdracht verstrekt aan BDO, werkgever van een van de commissarissen. De selectiecommissie noch de commissaris zelf waren hiervan op de hoogte. Aard en omvang van deze opdracht zijn met de voorzitter van
de Raad van Commissarissen besproken. Gezien de status van de opdracht is vastgesteld dat de
uitvoering ervan niet tot tegenstrijdige belangen leidt. Afgesproken is dat geen vervolgopdracht zal
worden verleend.
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.
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Rooster van aftreden
Na de personele completering van de Raad van Commissarissen is een rooster van aftreden vast
gesteld. De benoemingsperiode is bepaald op vier jaar. Aftredende leden kunnen één keer herbenoemd
worden voor een termijn van maximaal vier jaar. Met het oog op de borging van de continuïteitvan het
toezicht zullen nooit meer dan twee commissarissen tegelijk terugtreden. Om deze regel te kunnen
toepassen is overeengekomen dat de heer Kleijwegt bij wijze van uitzondering na een eerste termijn
van vijf jaar terugtreedt, terwijl mevrouw Sanson na een eerste termijn van drie jaar terugtreedt. Het
rooster is als volgt vastgesteld.
Naam

Eerste benoeming

Benoemd tot

Herbenoembaar

mr. R.W.M. Craemer

feb 2009

mrt 2013

ja

T. Herrema

nov 2009

dec 2013

ja

J. Kleijwegt

nov 2009

dec 2014

ja

mevrouw drs. F. Örgü

nov 2009

dec 2013

ja

mevrouw ir. A.Y. Sanson

jul 2010

jul 2013

ja

mevrouw drs. A.M.E. de Vries MRE	

okt 2010

dec 2014

ja

drs. L.J. Wijngaarden

nov 2009

dec 2012

ja

Informatievoorziening van de Raad van Commissarissen
In de reguliere vergaderingen van de raad licht de RvB de genomen besluiten en voornemens toe en
wordt aandacht besteed aan de resultaten geboekt op de diverse prestatievelden, de ontwikkeling van
de organisatie en actualiteiten. Dit gebeurt met name ook aan de hand van kwartaalrapportages. Deze
rapportages voorzien in systematische informatie over:
• de organisatie
• verhuur en beheer
• financiën
• verkopen
• projecten
• onderhoud
• treasury
• verbindingen
• interne beheersing
• bewonersparticipatie.
In het voorzittersoverleg van de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen met de
voorzitter van de Raad van Bestuur wordt onder andere de agenda van de vergaderingen van de Raad
van Commissarissen besproken. De Raad van Commissarissen maakt in aanvulling op de door de
Raad van Bestuur geleverde informatie ook zelf zijn specifieke informatiebehoefte bekend.
De Raad van Commissarissen wordt geïnformeerd over bijeenkomsten, seminars, conferenties en
dergelijke waar de commissarissen hun kennis kunnen verbreden of verdiepen en hun netwerken kunnen onderhouden en aanvullen.
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Activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2010
De Raad van Commissarissen is in 2010 tien keer regulier in vergadering bijeen gekomen. Daarnaast
werd een afzonderlijke vergadering gewijd aan de herprioritering van de projectenportefeuille.
De Raad van Commissarissen voerde in 2010 overleg met het bestuur van Bewonersraad Rochdale,
de Ondernemingsraad en de Stichtingsraad. Ook legde de commissarissen gezamenlijk en afzonderlijk bezoeken af aan bezit van Rochdale.
De Raad van Bestuur was aanwezig bij alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen, met
uitzondering van de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen. De accountant was aanwezig in
de vergadering waarin het jaarverslag en het accountantsverslag werden besproken.
Naast de zaken waarover werd besloten zijn onder andere de volgende onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen besproken:
• voortgang van de uitvoering van het herstelplan
	Eind 2009 stelden de externe toezichthouders vast dat alle onderwerpen van het plan waren
opgepakt of afgehandeld. De onderdelen van het plan met een langere looptijd, met name het
integriteitstraject en het plan tot wijziging van de organisatie, zijn overgeheveld naar de agenda die
de Raad van Bestuur voor de periode 2010-2011 heeft opgesteld. Deze agenda is door de Raad van
Commissarissen goedgekeurd
• procedures tegen voormalig bestuurders
De Raad van Commissarissen wordt geïnformeerd over het verloop van de procedures die tegen de
voormalig bestuurders zijn aangespannen
• voortgang integriteitstraject
In het kader van het integriteitstraject zijn onder andere een nieuwe code gedrag en integriteit
en een regeling melding mogelijke misstanden opgesteld. Dit is gebeurd onder leiding van een
gespecialiseerd extern bureau, door een breed samengestelde werkgroep, waarin medewerkers
van de verschillende disciplines en uit alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd waren. De
Raad van Commissarissen is door het bureau en vertegenwoordigers van de werkgroep geïnformeerd over de gevolgde werkwijze en de resultaten hiervan
• verbindingen
	Rochdale kent tal van verbindingen. De Raad van Commissarissen is geïnformeerd over de
structurering, de beheersing en de governance van de verbindingen. Herbevestigd is dat met
betrekking tot de verbindingen het concernmodel wordt toegepast. Kenmerk van dit model is
een hiërarchische getraptheid van rechtspersonen, waarbij de bovenliggende rechtspersoon de
bestuurder is van de onderliggende reschtspersoon, waardoor de zeggenschap ligt bij het bestuur
van de toegelaten instelling en het toezicht op de dochters bij de Raad van Commissarissen van de
toegelaten instelling kan worden ondergebracht.
De organisatie heeft een reglement verbindingen. Het reglement geeft aan binnen welke (risico-)
kaders de Raad van Bestuur beslissingen neemt over het aangaan, vormgeven, wjizigen, in stand
houden en afstoten van verbindingen en sturing geeft aan verbindingen
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• verkopen en investeringen
	Eén van de uitgangspunten voor de basis van de begroting is dat het resultaat op verkopen in evenwicht
moet zijn met de financiering van het onrendabele deel van de investeringen; het verkoopprogramma
is voorwaardelijk voor het investeringsprogramma. Gelet op het belang van dit onderwerp wordt de
voortgang van de verkopen op maandelijkse basis aan de Raad van Commissarissen gemeld. Door
de stagnerende verkopen van zowel nieuwbouw koopprojecten als bestaande voorraad, werd in de
loop van het jaar duidelijk dat het voorgenomen investeringsprogramma moest worden herzien. Aan
dit onderwerp is in een reguliere en een extra vergadering aandacht besteed. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met de afwegingen van belangen die door de Raad van Bestuur is gemaakt
en de hieruit volgende prioriteitsvolgorde van projecten
• visie en strategie
	Eind 2010 is een begin gemaakt met de voorbereiding van de herijking van het document waarin de koers van Rochdale is uitgezet. Aanleiding voor de herijking zijn met name de gewijzigde
omstandigheden en de wens om de stakeholders bij de visie- en strategievorming te betrekken. De
herijking krijgt in de eerste helft van 2011 zijn beslag
• continuïteits- en solvabiliteitsoordeel CFV en kredietwaardigheidoordeel WSW
Het CFV concludeerde dat de voorgenomen activiteiten in financieel opzicht passen bij de
vermogenspositie van Rochdale zodat het A-1 oordeel werd toegekend. Een eerste doorrekening
leidde tot het oordeel dat Rochdale voldoende solvabel is; vóór tot een definitief oordeel kan worden
gekomen wil het CFV eerst inzicht hebben in de risico’s die voortvloeien uit de beëindiging van Far
West; tot dit inzicht opgemaakt kan worden onthoudt het CFV zich van een oordeel. Het WSW
oordeelde Rochdale kredietwaardig. De doelstelling van de Raad van Bestuur is nadrukkelijk de
A-status en een positief kredietwaardigheidsoordeel te behouden. De herziening van het voorgenomen investeringsprogramma, zoals hiervoor beschreven, moet hieraan bijdragen. Omdat echter de
sturingsmogelijkheden op reeds aangegane verplichtingen beperkt zijn, kunnen status en oordeel
onder druk komen te staan
• Far West
Financieringsvraagstukken vormden binnen Far West de aanleiding om te bezien of de projectenportefeuille van Far West nog van voldoende omvang was voor een zelfstandige voortzetting van
de activiteiten. De eensluidende conclusie van de discussie was dat er te weinig projecten resteren,
zodat het voorgenomen besluit werd genomen om de activiteiten te beëindigen en de organisatie te
ontmantelen. Dit proces is ingezet. Het bezit zal aan de leden wordt teruggeleverd. De besprekingen
over de uitwerking hiervan zijn gaande.
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Besluitvorming in 2010
De Raad van Commissarissen nam in 2010 onder meer de volgende besluiten:
• goedkeuring van de begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2011-2014
• vaststelling van de vergoedingsregeling RvC
• benoeming van twee bestuurders
• benoeming van twee commissarissen
• goedkeuring van het jaarverslag 2009
• vaststelling van de beloning van de bestuurders
• goedkeuring van het reglement Raad van Bestuur
• vaststelling van het reglement Raad van Commissarissen
• vaststelling van het reglement auditcommissie
• vaststelling van het reglement selectie- en remuneratiecommissie
• goedkeuring van de wijziging van de statuten
• goedkeuring van alle voorgenomen besluiten van de RvB met betrekking tot investeringen en desinvesteringen met een omvang van meer dan € 10 miljoen
• goedkeuring van de afwikkeling van het dispuut met de voormalig accountant
• instemming met het aanbieden van nieuwbouw koopprojecten aan beleggers
• goedkeuring van de collectieve en individuele doelstellingen van de RvB voor de periode 2010-2011
• vaststelling van het toezichtbeleid
• goedkeuring van het uitgangspunt om te komen tot de ontvlechting van Far West
• goedkeuring van het jaarplan 2011 en de meerjarenbegroting 2011-2015.

Zelfevaluatie
In december heeft de Raad van Commissarissen zijn functioneren in een besloten vergadering geëvalueerd. Met het oog op de relatief korte zittingsperiode van de commissarissen werd een evaluatie op
individueel niveau in dit stadium minder opportuun geacht, zodat een collectieve evaluatie plaatsvond.
De evaluatie vond plaats aan de hand van de criteria die door VTW voor dit doel zijn uitgewerkt.
De Raad van Commissarissen meent dat zijn samenstelling en functioneren adequaat is.
Als aandachtspunten voor de komende periode zijn benoemd het verwerven van meer inzicht in de
uitvoering van de strategische agenda, de organisatie van de stakeholders en het verwerven van
inzicht in HRM-aspecten.
Alle vergaderingen van de RvC worden afgesloten met een korte evaluatie van de vergadering. Dit
biedt de mogelijkheid om het verloop van de vergadering en het collectieve en individuele functioneren
aan de orde te stellen.
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Raad van Commissarissen als werkgever
In 2009 besloten de interim commissarissen met instemming van de externe toezichthouders om de
Raad van Bestuur uit te breiden van twee naar drie bestuurders en de selectie en aanstelling hiervan
over te laten aan de nieuwe Raad van Commissarissen. Eind 2009 startte de Raad van Commissarissen het proces van werven en selecteren van twee bestuurders. De raad heeft zich hierbij laten ondersteunen door een gespecialiseerd bureau.
Het bureau stelde aan de hand van besprekingen met de Raad van Commissarissen, de bewonersraad, de directieraad en de ondernemingsraad een profiel op van de beide functies. De advertentie in
enige landelijke dagbladen leidde tot een zestigtal reacties per vacature.
De selectie- en remuneratiecommissie maakte een eerste selectie. De uit deze selectie naar voren
gekomen kandidaten voerden gesprekken met alle leden van de RvC. Bij deze kandidaten is ook een
assessment afgenomen en onderzoek gedaan naar de integriteit. Deze procedure leidde uiteindelijk
tot de benoeming van mevrouw M.H.W van Buren tot lid van de RvB met de portefeuille wonen, en de
heer R. Grotendorst tot voorzitter van de RvB met de portefeuille vastgoed. Beide bestuurders zijn op
17 mei aangetreden, naast de heer N.T.J. Overdevest die per 1 januari 2010 tot lid van de RvB werd
benoemd met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering.

Beloning Raad van Bestuur
Het beloningsbeleid is gebaseerd op het advies van de commissie Izeboud. De voor de bestuurders
door de RvC vastgestelde beloning past binnen het advies van de commissie Izeboud en kent geen
variabele bestanddelen. Naast het vaste salaris voorziet de bezoldiging van de bestuurders in de
pensioenlasten, een bedrijfsauto en een geringe kostenvergoeding.
Een specificatie van de beloning van de Raad van Bestuur is opgenomen in paragraaf 5.6 Toelichting
op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010, sub 22.

Beoordeling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft zijn doelstellingen voor de periode 2010-2011 in een agenda op rij gezet.
Deze doelstellingen zijn met name gericht op het bereiken van een voldoende basisniveau van functio
neren van de organisatie. Het realiseren van deze agenda is een collectieve verantwoordelijkheid. Op
basis van de portefeuilleverdeling zijn ook individuele doelstellingen benoemd.
De selectie- en remuneratiecommissie heeft functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van
Bestuur gevoerd.
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Commissies
De RvC heeft twee kerncommissies ingesteld, een auditcommissie en een selectie- en remuneratie
commissie. De RvC heeft voor beide commissies een reglement vastgesteld, waarin de taak en werkwijze is vastgelegd. De RvC ontvangt de verslagen van de bijeenkomsten van de commissies.
auditcommissie
De auditcommissie richt zich in het bijzonder op het financiële verslagleggingsproces, het systeem
van interne beheersing en controle, de beheersing van de financiële risico’s, het controleproces van
de accountant en het treasurybeleid.
De auditcommissie is in 2010 zes keer bijeen geweest. Bij drie bijeenkomsten was de accountant
aanwezig. De RvB, de directeur financiën en de manager Interne beheersing zijn standaard bij de
bijeenkomsten aanwezig.
Belangrijkste onderwerpen van bespreking in 2010 waren:
• de managementletter 2009
• het reglement auditcommissie
• de verbeteragenda 2010 opgesteld aan de hand van de managementletter 2009
• het jaarverslag 2009 en accountantsverslag
• twee kwartaalrapportages
• de managementletter 2010
• het jaarplan 2011 en de meerjarenbegroting 2011-2015.
selectie- en remuneratiecommissie
De taak van de selectie- en remuneratiecommissie is het doen van voorstellen aan de RvC over het
benoemen, beoordelen en belonen van bestuurders en commissarissen. De commissie is in 2010 vier
keer bijeen geweest. De commissie heeft de RvC geadviseerd over:
• de selectie van nieuwe bestuurders
• het beloningsbeleid van het bestuur
• de selectie van nieuwe commissarissen
• de werving en selectie van twee nieuwe bestuurders
• de agenda van de RvB en de individuele doelstellingen van de bestuurders
De commissie voerde eind 2010 beoordelingsgesprekken met de drie bestuurders en stelde het
remuneratierapport 2010 op.
Samenstelling commissies
Auditcommissie
J. Kleijwegt

voorzitter

L.J. Wijngaarden
Selectie- en remuneratiecommissie
R.W.M. Craemer

voorzitter

T. Herrema
mevrouw F. Örgü
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Huidige accountant
In 2009 wees de RvC na een selectieprocedure het kantoor Ernst & Young als nieuwe accountant aan.
De accountant was aanwezig bij de vergadering van de RvC waarin het jaarverslag en de bevindingen
van de accountant met betrekking tot de controle werden besproken.
De accountant woonde ook de bijeenkomsten van de auditcommissie bij waarin de management
letters en de jaarrekening werden besproken.

Voormalig accountant
De RvC stemde in 2010 in met de erkenning van de voormalig accountant, dat Rochdale, met name in
het licht van de resultaten van het forensisch onderzoek naar het handelen van de voormalig bestuursvoorzitter, van deze accountant op enkele onderdelen een actiever opereren had mogen verwachten.

Introductieprogramma
De leden van de RvC hebben aan een introductieprogramma deelgenomen. Dit programma bestond
uit twee workshops, verzorgd door de VTW over de rol van de RvC respectievelijk de financiën bij
woningcorporaties. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur samen met vakdirecteuren inleidingen
gegeven over de onderwerpen projecten, klant en dienstverlening en financiën.

Visitatie
In verband met de fase van herstel en opbouw van de organisatie na de bestuurlijke crisis is door
Aedes dispensatie verleend voor de verplichting van visitatie, onder de voorwaarde dat in het najaar
van 2011 de opdracht tot visitatie zal worden verstrekt. De visitatie zal dan begin 2012 zijn beslag
krijgen.

VTW
Alle commissarissen van Rochdale zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties.

Vergoeding Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen besloot de vergoeding op het niveau van de voormalige Raad van
Commissarissen te handhaven. Dit niveau is licht hoger dat de richtlijnen van het VTW. De Raad van
Commissarissen heeft hierbij in overweging genomen dat de tijdsbesteding de door VTW gehanteerde norm van 100 uur ruim overschrijdt. Dit is bij de zelfevaluatie ook duidelijk naar voren gekomen.
De Raad van Commissarissen zal in 2011 opnieuw bespreking van zijn vergoeding agenderen en zal
daarbij de in 2010 door VTW vastgestelde honoreringscode als uitgangspunt nemen.
Een specificatie van de vergoeding van de Raad van Commissarissen is opgenomen in paragraaf 5.6
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010, sub 22.
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Nevenfuncties
Hoofdfunctie(s)
R.W.M. Craemer

Nevenfunctie(s)

- zelfstandig adviseur
- hoofdofficier van Justitie buiten dienst

T. Herrema

- directeur/eigenaar publieke zaak.nu

- voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Studentenvoorzieningen Kriterion
- lid Raad van Advies Stichting Centrum
Ondergronds Bouwen
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Progay

J. Kleijwegt

- senior manager BDO Organisation &
Control lid brancheadviesgroep
woningcorporaties

mw. F. Örgü

- visitator Stichting Raeflex
- reserve officier Koninklijke Landmacht
(CIMIC/ IDEA)

- televisiejournalist

- voorzitter Rotterdam Media Commission

- mediatrainer/coach

- bestuurslid Stichting Kulsan
- bestuurslid Koninklijke Nederlandse
Zwembond
- lid Connecting European Dynamic
Achievers & Role Models (CEDAR)

mw. A.Y. Sanson

- directeur Stadsontwikkeling van de
Dienst Stedenbouw en Volkshuis
vesting gemeente Rotterdam

- bestuurslid Stichting Rotterdam
Maaskant
- bestuurslid Vrienden van het NAI
- bestuurslid Nederland Boven Water III

mw. A.M.E. de Vries

- zelfstandig adviseur

- columnist Shopping Center News
- lid algemeen bestuur Deltametropool
- lid Adviescommissie Mooi Nederland

L.J. Wijngaarden

- 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
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1.3	Stichtingsraad
Voor de Stichtingsraad (SR) heeft dit jaar in het teken gestaan van het opnieuw bepalen van de positie
in relatie tot de veranderingen die dit jaar plaatsgevonden hebben in toezicht en bestuur van Rochdale.
Als maatschappelijk adviesorgaan van de Raad van Commissarissen (RvC) is daarbij de relatie met
de RvC, vooral met betrekking tot de activiteiten van de SR onderwerp van discussie geweest. In dit
verband heeft op 9 februari een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de nieuwe RvC en is
gesproken over de rol van de SR. Dit gesprek heeft op 6 september een verder vervolg gekend en is
op basis van een door de SR en Rochdale gezamenlijk voorbereide notitie gesproken over een aantal
volkshuisvestelijk relevante onderwerpen, in het bijzonder:
• de toekomst van de herstructurering
• de toekomst van de wijkaanpak/gebiedsgerichte werkwijze
• de kostendekkendheid van de bedrijfsexploitatie.
In het verlengde hiervan is gesproken over de mogelijke bijdrage van de Stichtingsraad aan het verder
uitwerken van deze of andere onderwerpen.
De Stichtingsraad is conform de statutaire taak betrokken bij de benoeming van de twee laatste vacatures voor de RvC. Positief is geadviseerd over de benoeming van mevrouw ir. A. Sanson en mevrouw
drs. A.M.E. de Vries.
In het voorzittersoverleg van RvC en SR is besproken dat los van de ontwikkelingen op wetgevings
gebied, het wenselijk is dat er een nadere discussie komt over de verankering van Rochdale bij belang
houders. In dit kader is ook de positionering van de SR van belang. Naar verwachting wordt deze
discussie in 2011 afgerond.
Tenslotte heeft de SR in het kader van de bewonersparticipatie een advies voorbereid over het beter
betrekken van niet westerse allochtonen bij de participatieactiviteiten van Rochdale.
In de personele samenstelling van de SR zijn in het verslagjaar geen veranderingen opgetreden.
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Samenstelling Stichtingsraad per 31 december 2010
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
2005
		

buurt-burenkwesties en conflicthantering in
probleemsituaties

mevrouw mr. N. La Rose-Lont
2007
		

openbaar bestuur, jeugdzaken en rechten van
het kind

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 Wonen
2.1 Klant en dienstverlening
Uitgangspunt voor de nieuwe Rochdale organisatie is dat we een meer klantgerichte organisatie
worden. Onder begrippen als klantgericht, klantvriendelijk en klantgestuurd kan veel verstaan worden.
Om aan deze begrippen en ons voornemen meer klantgericht te werken inhoud te geven, zijn we in
2010 gestart met het ontwikkelen van een visie op onze klant, het ‘Programma Klant’. Vragen die in het
programma centraal staan zijn: wie is onze klant, hoe benaderen we onze klant, wat zijn de wensen van
onze klant, wanneer is de klant tevreden en welke dienstverlening past bij onze klant?
Met medewerkers en bewoners wordt van gedachten gewisseld over de visie op onze klant en hoe we
die vertalen naar onze huidige en toekomstige dienstverlening. In 2011 zal dit resulteren in een visie op
onze klant en dienstverlening. Binnen het programma klant gaan we hiermee aan de slag en worden
werkwijzen en processen vanuit het klantperspectief belicht en aangepast.
Een meer klantgerichte organisatie moet zich vertalen in een toename van de klanttevredenheid. Hoe
meten we de klanttevredenheid en hoe beoordelen klanten onze dienstverlening? In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om dit door het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) te laten
meten. Dit betreft een nulmeting die inzicht geeft in hoe onze klanten de dienstverlening beleven. De
meting geeft zicht op verbeterpunten met betrekking tot onze klantbenadering en dienstverlening. Op
grond van de visie op onze klant en de KWH meting zullen we normen uitwerken waaraan wij onze
dienstverlening in de toekomst blijvend zullen toetsen.

Persoonlijke dienstverlening
Voor persoonlijke dienstverlening kunnen klanten terecht bij onze vestigingen. Het aantal vestigingen
van Rochdale is in 2010 teruggebracht van vier naar drie. Daarnaast kunnen klanten met hun vragen
terecht bij de woonservicepunten en verkooppunt ZO Wonen in Amsterdam Zuidoost.

Dienstverlening via het Klantcontactcentrum
Niet alle klanten hebben behoefte aan face-to-face contact. Verreweg de meeste dienstverlening gaat
via de telefoon. Voor de telefonische dienstverlening zijn in juni 2010 het callcenter van Rochdale
en De Vaklieden tot één Klantcontactcentrum (KCC) samengevoegd. De vestigingen Oost en Noord
verzorgen de telefonische dienstverlening voor hun klanten zelf. Klanten die wonen in werkgebied
West worden door het centrale KCC te woord gestaan.
Sinds juni is de nieuwe afdeling operatief. Om de dienstverlening te kunnen optimaliseren wordt sindsdien ook gebruik gemaakt van een nieuw telefoonsysteem.
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Uit de rapportage die in de tweede helft van 2010 is gemaakt door het KCC blijkt dat er gemiddeld zo’n
1050 telefoongesprekken per dag binnenkomen op het KCC. Het betreft niet alleen vragen van klanten
van Rochdale. Het KCC neemt voor de volgende klanten de telefoon aan:
Organisatie

Type dienstverlening

Studentenhuisvesting DUWO

reparatieverzoeken

Percentage
4%

Woningstichting Rochdale

reparatieverzoeken

42%

Rochdale vestiging West

algehele telefoonaanname

23%

ProLiving

verzilveren ProPoints

7%

Woningstichting WoonOpMaat

reparatieverzoeken

7%

Van der Linden Makelaars

reparatieverzoeken

0,2%

Maarsen Groep

reparatieverzoeken

1%

De Vaklieden algemene nummer

overige vragen

16%

Klanten stonden in de tweede helft van 2010 gemiddeld 52 seconden in de wacht, voordat zij een
medewerker van het KCC aan de lijn kregen. Dit is 28 seconden langer dan in dezelfde periode in 2009.
Dit heeft deels te maken met de bezetting en de reorganisatie van het KCC. Een aantal medewerkers
verliet de afdeling en het ziekteverzuim lag hoog. Met de nieuwe vestigingindeling is bovendien het
aantal telefoongesprekken dat binnenkomt op het KCC toegenomen.
Met WoonOpMaat en DUWO is contractueel vastgelegd dat het aantal beantwoorde telefoongesprekken minimaal 97% moet zijn. Klanten die voor WoonopMaat belden werden van medio tot eind 2010
in 99% van de gevallen geholpen, voor DUWO lag dit op 97%. Telefoongesprekken van klanten van
Rochdale of de vestiging West werden in respectievelijk 89% en 85% van de gevallen beantwoord.
Naast het monitoren van de beantwoording van telefoongesprekken, wordt ook gemeten hoe lang een
beller moet wachten voordat er wordt opgenomen. Dit hangt samen met het percentage beantwoorde
telefoongesprekken; hoe langer een klant moet wachten, hoe groter de kans dat diegene ophangt
en de telefoon niet is beantwoord. Ook met betrekking tot de wachttijd zijn met WoonOpMaat en
DUWO contractuele afspraken vastgelegd. Deze afspraken mogen natuurlijk niet ten koste gaan van
de dienstverlening aan onze eigen klanten.
Het op orde houden van de dienstverlening en het optimaliseren en herinrichten van de dienstverlening
waren in 2010 de belangrijkste speerpunten van het KCC. In 2010 is ook onderzocht welke mogelijkheden
er zijn om de dienstverlening verder te verbeteren. In 2011 wordt dit als onderdeel van het ‘Programma
Klant’ en het KWH kwaliteitslabel verder geoptimaliseerd.
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‘Veel huurders vinden
persoonlijk contact belangrijk’
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Tevreden klanten in Woonservicepunt Noord
De vestiging Noord van Rochdale bedient klanten in Amsterdam Noord, Landsmeer, Zaanstad
en Purmerend. Het vestigingskantoor ligt in Zaandam. In Purmerend en Amsterdam Noord heeft
Rochdale ‘woonservicepunten’ ingericht: kleinere kantoren die vooral bestaan uit een front office, en
waar de opzichters hun uitvalsbasis hebben. Woonconsulent Frances Knufman vertelt wat Rochdale
in de servicepunten voor de huurders doet.

“Een lach en een grapje – ook als er een taalbarrière is –

Centrale beleidsvorming

kunnen veel uitmaken. En zelf je werk leuk vinden; dan kun

Er verandert veel binnen Rochdale. Soms is dat wennen.

je heel wat hebben. In het woonservicepunt zijn we aan-

“Ook toen het slecht ging, hebben we voortdurend ons

spreekpunt voor huurders die vragen of klachten hebben

uiterste best gedaan voor de klant. Het ‘nieuwe Rochdale’

over bijvoorbeeld onderhoud, de huur, verhuizen en huur-

wil meer duidelijkheid en eenheid van beleid. Dat betekent

betaling. Lang niet iedereen communiceert via internet of

ook iets voor de werkwijzen van de verschillende woon

de telefoon. Veel huurders vinden het prettig de huur hier

servicepunten en vestigingskantoren. Ik vind dat een goede

persoonlijk te komen pinnen. Aan het eind van de maand

ontwikkeling want dan weet de klant overal waar hij of zij

loopt ’t storm.”

aan toe is.”

Bereikbaar en aanspreekbaar

Europese regelgeving

“De huurders moeten in hun eigen omgeving een aan-

“Niet zo’n goede ontwikkeling in mijn ogen is de ‘33.000-euro

spreekpunt hebben. Bereikbaarheid is voor onze doelgroep

grens’ die Brussel ons oplegt. Mensen die meer dan 33.600

van het grootste belang. Je kunt ze niet vragen uit Nieuwen-

euro per jaar verdienen, hebben geen recht meer op een

dam naar het vestigingskantoor in Zaandam te gaan. Juist

sociale huurwoning. Politieagenten, docenten, verpleeg

de mensen hier in Noord vinden dat persoonlijke contact

kundigen. Zij verdienen vaak net te weinig om een hypotheek

heel belangrijk. We werken hier met zijn vijven en vormen

te krijgen en zijn dus veroordeeld veel geld te betalen voor

een hecht team, bestaande uit alleen maar dames. Som-

een huurwoning in de vrije sector. Maar ja: regels veranderen

mige collega’s werken al bijna 30 jaar voor Rochdale.”

nou eenmaal. De uitdaging is om daar boven op te zitten.”

Herkenning en afwisseling

Samen iets extra’s doen voor de klant

“Je ziet vaak dezelfde gezichten. Dan herinner je je een

“Sinds kort werken de opzichters ook vanuit het woon

naam en een adres. Soms ook een verhaal, want af en toe

servicepunt. Een onderhoudsopzichter en een mutatie

moet iemand zijn ei kwijt. Daar nemen we, wanneer het kan,

opzichter. Twee mannen, maar ze weten zich goed te hand-

de tijd voor. Zo leren we de mensen kennen. Dat is belang-

haven in ons ‘kippenhok’. Daarbij krijgen ze af en toe steun

rijk. Men voelt zich gehoord. De contacten met de klanten

van aannemers en vaklieden die binnen komen lopen. Voor-

gaan de hele dag door, zowel telefonisch als aan de balie.

deel van de aanwezigheid van de opzichters is, dat het lijntje

Van half negen tot half vijf is men welkom.

ineens een stuk korter is geworden. Je steekt gemakkelijk

Helaas kunnen we niet altijd iedereen helpen. Het verkopen

even je hoofd om de hoek van de deur en je zult sneller iets

van woningen komt hier weinig voor, maar soms moeten we

voor elkaar doen. Daar wordt de klant alleen maar beter van.”

doorverwijzen. We doen ook bezichtigingen. Dan gaan we met
een paar woningzoekenden naar een woning waarop ze bij
WoningNet hebben gereageerd. Een heel afwisselende baan.”
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2.2 Kwaliteit van dienstverlening
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren en waar nodig te kunnen verbeteren, voert
Rochdale regelmatig en op diverse manieren onderzoek uit naar de eigen dienstverlening. Een voorbeeld hiervan zijn audits die worden afgenomen ten behoeve van Rochdale’s kwaliteitssysteem. Andere
voorbeelden zijn het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam en omstreken’ en Rochdale’s klantenpanel.

Kwaliteitssysteem Rochdale
Gedurende 2010 is continu getoetst of onze kwaliteit van dienstverlening nog voldoet aan de wensen
van klanten en of bedrijfsprocessen voldoen aan wet- en regelgeving. Eén van de methoden om vast
te stellen of het kwaliteitssysteem adequaat functioneert, is het houden van audits.

Interne audit
Interne audits hebben vastgesteld in hoeverre het kwaliteitssysteem van Rochdale overeenkomt met
de eisen van de ISO 9001 norm en met de eisen die Rochdale zelf heeft gesteld.
In de interne audits die in 2010 plaatsvonden zijn er een aantal afwijkingen geconstateerd. Over het
algemeen hadden de afwijkingen te maken met werkprocessen, voornamelijk met betrekking tot uniformiteit.
Rapportages van interne audits zijn naar betrokken proceseigenaren gestuurd. Indien er sprake was
van een geconstateerde afwijking, is deze begeleid met een verzoek tot actie. In veel gevallen is een
oplossing al in wording, alle processen worden inmiddels opnieuw beschreven en geoptimaliseerd.

Externe audit
In december is de gehele organisatie door de certificeerder Bureau Veritas Certification geaudit op het
voldoen aan alle normen die het ISO:9001 certificaat stelt. In de externe audit zijn een aantal verbeterpunten en aandachtspunten geconstateerd.
Geconstateerde afwijkingen en aanbevelingen zijn met voorstellen aan betrokken leidinggevenden
geadresseerd.
In 2011 wordt overgegaan naar het branchegerichte KWH-huurlabel (Kwaliteitscentrum Woning
corporaties Huursector). Certificering van het kwaliteitssysteem ISO wordt om die reden niet
voortgezet.Het ISO kwaliteitsmanagementsysteem heeft Rochdale geholpen bij structurering en vastlegging van procesbeschrijvingen alsmede het opstellen van registraties en analyses. Deze ontwikkelingen zal Rochdale ook binnen het KWH- huurlabel kunnen gebruiken.
Ook door het KWH zullen audits worden verricht. Anders dan bij ISO het geval was, wordt de audit van
KWH gedaan vanuit het perspectief van de klant. Een voorbeeld hiervan is een telefonisch onderzoek
naar de dienstverlening welke wordt gedaan met ‘mystery guests’. Dit zijn auditoren die zich voordoen
als klant en zo undercover de dienstverlening onderzoeken. Deze benadering past bij onze focus op
de klant.
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Klachtenregistratie
Tot medio 2010 werden alle klachten over de dienstverlening van Rochdale in een zelfstandig klachten
registratiesysteem vastgelegd. Met de overstap medio 2010 naar een nieuw administratiesysteem
moesten ook de klachten in het nieuwe systeem worden opgenomen. Door technische problemen is
pas sinds eind 2010 met de registratie in het nieuwe systeem begonnen.
De gegevens uit de tweede helft van 2010 zijn hierdoor niet consequent geregistreerd. De afhandeling
van de klachten is wel regulier verlopen. In 2011 zullen alle klachten in het nieuwe systeem van Rochdale
worden vastgelegd. De klachten kunnen dan worden gerapporteerd en geanalyseerd.

Klantenpanel
Rochdale beschikt sinds twee jaar over een digitaal klantenpanel. Inmiddels zijn er zo’n 700 huurders
lid van het panel en het aantal neemt nog steeds toe. Deze huurders werken regelmatig mee aan
woongerelateerde onderzoeken. Hiervoor ontvangen zij een kleine vergoeding in vorm van ProPoints.
De respons onder de huurders was ook in 2010 hoog. De uitkomsten van de onderzoeken in het
klantenpanel worden meegenomen in de beleidsvorming.
In 2010 werd onder andere een onderzoek naar brandveiligheid gehouden. Uitkomst van het onderzoek is dat huurders het onderwerp belangrijk vinden maar dat zij vaak onvoldoende op de hoogte
zijn hoe te handelen in geval van brand of hoe brand te voorkomen. Het onderzoek heeft er toe geleid
dat de informatievoorziening over brandveiligheid is geïntensiveerd. Het thema is een vaste rubriek
geworden in het bewonersblad van Rochdale.

2.3 Participatie
Een belangrijke ambitie voor de komende jaren is het moderniseren van de participatie. We willen
bewoners op andere manieren bij ons werk betrekken. We bekijken de mogelijkheden ten aanzien van
verbreding van de huidige participatie en ontwikkeling van nieuwe participatievormen en zetten ons in
voor een meer pluriforme vertegenwoordiging vanuit onze huurders.

Bestuurlijke participatie
Op concernniveau overlegt de Raad van Bestuur over algemene beleidszaken met het bestuur van
Bewonersraad Rochdale, het overkoepelende orgaan van de vertegenwoordigers van de huurders
van Rochdale.
Het bestuur van Bewonersraad Rochdale is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebieds
raden. Gebiedsraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de bewonerscommissies en
complexvertegenwoordigers.
Op vestigingsniveau overlegden de directies van de vestigingen met de gebiedsraden.
In 2006 zijn Rochdale en Nieuw Amsterdam gefuseerd. De huurdersorganisatie van Nieuw Amsterdam,
de Bijlmer Bewonersraad, is tot op heden niet samengegaan met de overkoepelende Bewonersraad.
Voor een efficiënte en onverdeelde bewonersparticipatie is dit samengaan van groot belang.
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Het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond hebben in 2010 een concreet advies
uitgebracht hoe dit samengaan gerealiseerd kan worden en hoe in hetzelfde traject de bewonersparticipatie
gemoderniseerd kan worden en de representativiteit van de Bewonersraad vergroot kan worden.
Het advies houdt onder meer het doen van aanpassingen in de organisatie van de Bewonersraad in,
om deze toegankelijker te maken voor groepen huurders die minder interesse hebben in de bestaande
participatiestructuur. Er wordt verder voorgesteld om de participatie flexibeler te maken, waar nodig
meer afgestemd op specifieke lokale situaties of omstandigheden. Daarnaast wordt een vernieuwing
van de samenwerkingsovereenkomst met de bewonersraad voorgesteld. Ook wordt het gerichte
gebruik van internet en sociale media aanbevolen. In 2011 zal Rochdale dit advies aangrijpen om tot
één moderne huurdersorganisatie te komen.
Gedurende het kalenderjaar is vijf keer plenair overlegd tussen de Raad van Bestuur van Rochdale en
het bestuur van Bewonersraad Rochdale en de Bijlmer Bewonersraad.
Drie tot vier keer hebben de vestigingsdirecteuren met de gebiedsraden overlegd. Dit overleg gaat
over zaken die op wijkniveau spelen zoals leefbaarheid en projecten.

Bestuurlijke Participatie: gespreksonderwerpen in 2010
Instemmingsrecht: de Bewonersraad heeft ingestemd met het servicekostenbeleid.
Adviesrecht:
• De Bewonersraad heeft een positief advies uitgebracht over de voorgenomen huurverhoging in
2010
• Na overleg en bijstelling van het voorgenomen beleid, heeft de Bewonersraad een positief advies
uitgebracht over de huurverhoging bij mutatie
• Na uitgebreid overleg over het beleid aangaande verkoop bij mutatie is geen overeenstemming
bereikt met de Bewonersraad. Hun advies is beargumenteerd niet overgenomen
• Over het beleid aangaande de onderhoudsbegroting is geen overeenstemming bereikt, het advies
van de Bewonersraad is beargumenteerd niet overgenomen.
Ongevraagd advies:
• De Bewonersraad heeft geadviseerd om geen waarborgsommen te vragen bij nieuwe verhuringen
in de sociale huursector. Na nader onderzoek is dit advies overgenomen, het nieuwe beleid is per 1
januari 2011 ingegaan
• De Bewonersraad heeft geadviseerd om geen huurharmonisatie toe te passen wanneer een huurder
van een grote woning naar een kleinere woning verhuist. Dit advies heeft geleid tot het invoeren van
de ‘doorstroomregeling’ waarmee in situaties vergelijkbaar met de “van groot naar beter” regeling
van de gemeente Amsterdam Rochdale huurders helpt bij het vinden betaalbare kleinere woning.
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Overige gespreksonderwerpen:
• actuele ontwikkelingen bij Rochdale
• modernisering bewonersparticipatie
• integratietraject bewonersraden
• vorming gebiedsraden Noord, West en Oost conform vestigingen Rochdale
• samenwerkingsovereenkomst.

Bewonersparticipatie
Een bewonerscommissie behartigt de belangen van en organiseert sociale activiteiten voor haar
achterban. In 2010 waren er zo’n 130 bewonerscommissies actief. Dit aantal is dynamisch. Sommige
commissies hielden er in het verslagjaar mee op, anderen werden opgericht.
Nieuwe commissies ontstaan vaak in nieuwbouwcomplexen of naar aanleiding van een renovatie- of
grootschalig onderhoudsproject.
Vanwege de prioritering in onze projectenportefeuille is er in 2010 veel contact en overleg geweest met
onze bewonerscommissies. Over de gevolgen voor de projectenplanning, nemen we het eerst contact op
met onze bewonerscommissies. De communicatie verloopt doorgaans via de afdeling projectparticipatie.
Het in 2010 voorgenomen besluit tot ontvlechting van Far West heeft mogelijk gevolgen voor de diverse
bewonerscommissies in Nieuw West. Bij herverdeling zullen sommige bewonerscommissies onder
een andere corporatie vallen. Sinds het bekend worden van de mogelijke opheffing van Far West in
september 2010 is het onderwerp een vast agendapunt geworden van het overleg met de vertegenwoordigers van de bewonerscommissies in Amsterdam Nieuw West (gebiedsraad).
De bewonerscommissies bestaan voornamelijk uit oudere autochtone bewoners. Velen zijn al met
pensioen. De actieve bewoners zijn geen afspiegeling meer van de complexen die zij vertegenwoor
digen. Meer kleur en meer jeugd in de commissies is wenselijk.
Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bogen zich in 2010 in het kader van de ‘Academie
van de stad’ over de vraag welke participatiestructuur onze doelgroepen aanspreekt. De onderzoeksvraag was: Hoe krijgen bewonerscommissies meer kleur en meer jeugd?
De Academie van de stad is een initiatief van hogescholen. Studenten zetten zich vanuit hun opleiding
in voor wijk- en bewonersgerichte projecten, leren zo van de stad en dragen bij aan het verbeteren
ervan. In mei was het onderzoek afgerond. Enkele aanbevelingen die in het onderzoek zijn gedaan zijn:
• We moeten ons profileren als betrokken verhuurder, luisteren naar bewoners en het handelen hierop
afstemmen
• We moeten de sociale cohesie/betrokkenheid stimuleren om zo verantwoordelijkheidsgevoel te
creëren én te behouden
• We dienen ons te verdiepen in diverse vormen van inspraak en participatie (vooral in kortdurende en
minder geformaliseerde vormen zoals speeddaten, woonateliers of werkgroepen).
Rochdale neemt de onderzoeksresultaten mee in de overwegingen over modernisering van de
participatievormen.
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Nieuwe start voor Bewonersparticipatie
Sinds 11 januari 2011 is Veronica Schuit-Verhulst penningmeester van Bewonersraad Rochdale.
Ze nam de boeken over van Jaap Bruinooge die vanwege zijn leeftijd en gezondheid iets rustiger aan
moest gaan doen. Veronica vertegenwoordigt sinds mei 2006 Gebiedsraad West (toen nog Geuzenveld/Slotermeer) in de Raad.

“2010 was deels een jaar van stilstand. Het was moeilijk om

Financiële zaken

te overleggen met het interim-bestuur van Rochdale. Som-

“Ik ben mezelf nog aan het inwerken op het penningmees-

mige overlegafspraken gingen niet door. Veel onderwerpen

terschap. We gaan met een nieuw boekhoudprogram-

die we aankaartten, bleven hangen. Achteraf begrijpen we

ma werken. Daar volg ik nu een cursus voor: om me het

dat het interim-bestuur zich moest concentreren op de

programma eigen te maken en omdat ik niet eerder voor

reorganisatie bij Rochdale en geen ingrijpende beslissingen

zo’n grote organisatie de financiën heb beheerd. Bij het

wilde nemen over diverse onderwerpen die wij ter sprake

overschrijven van bestuursleden in het kader van financiële

brachten. Wel denken we dat een en ander beter gecom-

tekeningsbevoegdheid en het aanvragen van internetbankie-

municeerd had kunnen worden. Dan hadden wij eerder

ren ging elke stap bij de bank fout. Nu, in april, kunnen we

begrepen waarom er vaak geen duidelijk antwoord kwam

eindelijk weer normaal bankzaken doen en zijn alle crediteu-

op onze vragen.”

ren betaald, die soms al sinds januari op hun geld wachtten.”

Namen en rugnummers

Nieuwe openheid

“Rond de jaarwisseling hebben we een soort wisseling

“Twee mensen uit ons bestuur waren betrokken bij de

van de wacht gehad in het bestuur van de Bewonersraad.

sollicitatieprocedure voor twee leden van de nieuwe Raad

Rochdale bracht het aantal vestigingen terug van vier naar

van Commissarissen van Rochdale. Fadime Örgü en Ludo

drie. Parallel hieraan is ook het aantal Gebiedsraden van

Wijngaarden vertegenwoordigen de bewoners nu in die

vier naar drie gegaan. Daarom zijn in alle Gebiedsraden

Raad. Overleggen doen we inmiddels weer regelmatig met

nieuwe verkiezingen gehouden voor afgevaardigden naar

de nieuwe Raad van Bestuur. Dan hebben we te maken met

de Bewonersraad. Voorzitter Rob Brands koos terecht voor

Hester van Buren, ondersteund door Marcel Beerman en

zijn gezondheid en stelde zich niet meer herkiesbaar. Ook
Jaap Bruinooge doet het rustig aan. Hij is geen penningmeester meer, maar nog wel lid van het Algemeen Bestuur
van de Bewonersraad. Jaap gaf de zaken in mijn handen,
Rob werd opgevolgd door Rosh Knoope. Door de jaren
heen hebben deze twee mannen – Rob en Jaap - enorm veel
betekend voor de huurders van Rochdale.”
“Ook Theo Arts en Dirk Appy namen afscheid van de Bewonersraad. Zij waren interim-bestuurders vanuit Gebiedsraad
Zuidoost (nu Oost). Joke Molleman gaat door met haar werk
voor de Raad, nu als gekozen afgevaardigde en niet meer ad
interim. Vanuit Gebiedsraad West kregen we Rudolf Misset
erbij. In 2011 hopen we weer op volle sterkte te komen.”
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Mathijs van Dam. De laatste was ook al actief in bewoners-

Vaker nog komen we tot een goed compromis. Er is veel

participatie onder het vorige bestuur. De benadering van het

te bereiken en veel meer helder te krijgen dan voorheen.

nieuwe bestuur is open: we krijgen duidelijk antwoord op

Zowel wij als Rochdale zelf willen de huurdersparticipatie

onze vragen. Dat is wel eens anders geweest, dus we waar-

moderniseren. Dat is extra van belang omdat corporaties

deren die helderheid enorm. Mevrouw Van Buren is iemand

zich steeds meer inzetten voor leefbaarheid in de buurten. Ik

die staat voor wat ze zegt en belooft. Je kunt haar aan haar

vind dat je bij de uitvoering van leefbaarheidprojecten geen

afspraken houden. Zelf zegt ze in het jaarverslag van de

onnodige scheidslijnen moet aanbrengen tussen huurders

Bewonersraad: ‘Ik beloof niet zo veel, maar wat ik beloof

van verschillende corporaties in eenzelfde buurt. De corpo-

kan ik waarmaken.’ Zo is het.”

raties moeten daarin meer en bewuster samenwerken; dan
wordt iedereen er beter van.”

Scheidslijnen vervagen
“Ik heb wel vertrouwen in de toekomst van de participatie
bij Rochdale. Soms krijgt de één zijn zin, soms de ander.
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2.4 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.
Van de ingekomen geschillen heeft de Geschillenadviescommissie in elf gevallen onderzoek ingesteld.
Er werden drie zaken behandeld. Hiervan werden twee gevallen ongegrond verklaard en een zaak
gegrond (alle drie conform het advies van de geschillenadviescommissie).
Drie zaken werden niet ontvankelijk verklaard. Vier zaken werden tijdens de onderzoeksperiode alsnog door de werkorganisatie opgelost. Eén zaak was per ultimo 2010 nog in onderzoek en zal in 2011
worden afgehandeld.
Huurders van Rochdale in Heemskerk kunnen zich wenden tot de Geschillenadviescommissie WOONopMAAT. Bij die commissie zijn in 2010 geen geschillen ingekomen die betrekking hadden op bezit
van Rochdale.
De samenstelling van de Geschillenadviescommissie in 2010 was als volgt:
Mr. E.N. de Bode

onafhankelijk voorzitter

Mw. N. van Wissen van Veen-Bader

lid namens Rochdale

Mw. B. Jungen

lid namens Bewonersraad Rochdale

Dhr. R. Brands

plv. lid namens Bewonersraad Rochdale

Mw. M.A.E. Helm

namens Bijlmer Bewonersraad

Mw. mr. E. Timmerman

ambtelijk secretaris

2.5	Verhuur
Veranderend speelveld en ambities
Op 1 januari 2011 is de Europa-regeling van kracht geworden. Dit betekent dat woningcorporaties
90% van het woningbezit onder de huurtoeslaggrens (€ 652,52) dienen toe te wijzen aan huishoudens
met een belastbaar inkomen van maximaal € 33.614. De resterende 10% van de sociale huurwoningen
mogen corporaties toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Het moet dan gaan om
huishoudens die door persoonlijke, sociale, fysieke, psychische of andere omstandigheden, moeite
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hebben om passende huisvesting te vinden. Dat zijn bijvoorbeeld stadsvernieuwingsurgenten en
minder validen.
Wanneer een woningcorporatie zich niet aan de Europese afspraak houdt, betekent dit dat een deel
van de toekomstige herfinanciering van leningen niet met WSW borging kan plaatsvinden.
Ter vergelijking hebben we in 2010 gekeken hoeveel we nu hebben toegewezen aan mensen met een
inkomen tot € 33.614,-. Dit ligt nu rond de 87 procent. In het verslagjaar is hier geen beleid op gevoerd,
dat gaan we in 2011 wel doen. We verwachten daarmee aan de 90 procent regeling te kunnen voldoen,
maar we zullen er maatregelen voor moeten nemen.
In 2010 zijn we gestart met de voorbereidingen van de herziening en bijstelling van ons koersdocument. Hierbij denken we ook na over hoe om te gaan met de Europa-regeling in relatie tot onze eigen
missie: de huisvesting van diegenen die zich op de vrije markt niet kunnen redden en de zorg voor
leefbare wijken. Onze doelgroep, diegenen die zich niet op de vrije markt kunnen redden, laat zich niet
vangen binnen de genoemde inkomensgrens.
Als we ons niet houden aan de regels dan heeft dat gevolgen voor terugbetaling van staatssteun.
Vanwege de financiële consequenties, conformeren wij ons aan de regels en wijzen we woningen met
een huur tot € 653 toe aan woningzoekenden met een inkomen tot € 33.614. Woningen met een huur
vanaf € 653 per maand zijn bestemd voor woningzoekenden met een inkomen boven de Europa norm.
We zijn in het licht van ons koersdocument nog aan het nadenken of wij toch op enige wijze ruimte
gaan bieden aan mensen die een gezinsinkomen hebben tussen de € 33.000 en € 45.000 zonder dat
we hierbij financiële risico’s gaan lopen.
Voor de invoering van de regeling zijn wat betreft de woonruimteverdeling in 2010 de nodige voor
bereidingen getroffen. Zo zijn de nieuwe regels geïmplementeerd in WoningNet.
Wie met een te hoog inkomen op een sociale huurwoning reageert, krijgt automatisch een foutmelding.
Ook was in 2010 op de site van WoningNet en van de woningcorporaties (ook van Rochdale) geruime
tijd informatie over de veranderingen te lezen.

Woonruimtebemiddeling
Nieuwe regels die zijn opgelegd door Europa lopen parallel aan de door het Rijk gestelde inkomensen huurgrenzen. Deze zijn relevant voor het monitoren van (gemeentelijke) afspraken die we hebben
gemaakt met betrekking tot de woningtoewijzing. Het ministerie van VROM definieert onze doelgroep
door een maximum inkomensgrens te bepalen (gedefinieerd als ‘laag inkomen’). Voor de periode van
1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 golden de volgende (huishoudens)inkomensgrenzen:
•	Alleenstaanden, jonger dan 65 jaar < € 21.450
•	Alleenstaanden, 65 jaar en ouder < € 20.200
• Meerpersoonshuishoudens, jonger dan 65 jaar < € 29.125
• Meerpersoonshuishoudens, ouder dan 65 jaar < € 27.575
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Daarnaast zijn er ook regels opgesteld ten aanzien van de huurprijs van woningen. Huurders van een
huurwoning met een huurprijs boven de maximale huurgrens hebben geen recht op huurtoeslag.
Parameters van huurwoningen

Januari tot en met december 2010

Kwaliteitskortingsgrens (studenten en jongeren)

€ 357,37

Aftoppingsgrens (1 en 2 persoonshuishoudens)

€ 511,50

Aftoppingsgrens (3 en meerpersoonshuishoudens)

€ 548,18

Maximale huurgrens/ huurtoeslaggrens

€ 647,53

In 2010 verhuurde Rochdale 81% van de vrijkomende woningen met een huur tot de kwaliteits
kortingsgrens aan bewoners met een laag inkomen. Deze woningen zijn met huurtoeslag bereikbaar
voor studenten en jongeren.
Ook de aftoppingsgrenzen zijn ontleend aan de systematiek van de huurtoeslag. 68% van de
vrijgekomen woningen met een huur tot de aftoppingsgrens werd in 2010 toegewezen aan huurders
met een laag inkomen.
Van de woningen met een huurprijs boven de aftopgrens welke in 2010 vrijkwamen, werd 58% toe
gewezen aan huurders met een laag inkomen. 42% van deze woningen werd toegewezen aan bewoners met een hoger inkomen.
Woonruimtebemiddeling naar doelgroep en prijsklasse
Inkomen

Overig (directe toewijzing,
tijdelijke verhuur, niet in beheer)

Huur tot kwaliteitskortingsgrens

Huur tot
aftopgrens

Huur boven
aftopgrens

Totaal

Laag

81%

68%

58%

67%

Hoger		

19%

32%

42%

33%

Totaal		

100%

100%

100%

100%

267

1012

596

2575

Aantal

700*

* Van door derden verhuurde woningen stelt Rochdale geen huurprijs vast

Woonruimtebemiddeling naar prijsklasse
Prijsklasse huurwoning

Verhuurd 2010

Verhuurd 2009

(nog) Niet in beheer*

124

4,8%

39

1,4%

Tot kwaliteitskortingsgrens

370

14,4%

394

14,5%

1.493

57,9%

1.773

65,5%

434

16,9%

348

12,9%

Tot hoogste aftoppingsgrens
Tot huurtoeslaggrens (maximale huurgrens)
Vrije sector
Totaal**

154

6%

155

5,7%

2.575

100%

2.709

100%

* Nog niet in beheer: woningen in beheer bij instellingen, te koop staande onbewoonde huurwoningen
** Aantallen zijn afgerond op gehele getallen
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Aanbiedingsafspraken met gemeenten
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 Amsterdam, Diemen, Purmerend,
Zaanstad en Landsmeer gelden dergelijke afspraken.
Amsterdam
In Amsterdam zijn met de corporaties over de periode 2007-2011 afspraken gemaakt over de toe
wijzing van woningen. Met de aanbiedingsafspraken wordt gegarandeerd dat van de zelfstandige
woningen die jaarlijks in de verhuur gebracht worden (zowel nieuwbouw als bestaande voorraad), een
vast deel wordt verhuurd aan bepaalde inkomensgroepen.
In de afspraken waarborgen de corporaties dat 65% van de vrijkomende huurwoningen in Amsterdam
bestemd is voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast waarborgen de corporaties dat 85% van
de huurwoningen bestemd is voor mensen met een inkomen tot de voormalige ziekenfondsgrens
(< € 38.150). De rest van de vrijkomende huurwoningen (15%) is beschikbaar voor huishoudens met
hogere inkomens. Deze afspraken gelden voor de gezamenlijke toewijzing van de corporaties en 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 drie 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.
In 2010 werd 68% van de woningen van de gezamenlijke corporaties toegewezen aan huishoudens
met een laag inkomen (2007 tot 2010 68%), waarmee de afspraken zijn nagekomen. Ook naar woningmarktgebied werden de afspraken in 2010 in alle gebieden gehaald.
Rochdale leverde haar bijdrage door 72% van de vrijkomende huurwoningen toe te wijzen aan deze
groep. Vooral in de marktgebieden 1 en 3 wees Rochdale ruim boven de grens van de afspraken toe
(respectievelijk 70% en 81%).
De percentages toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot de voormalige ziekenfondsgrens
door de gezamenlijke corporaties bleven in 2010 net onder het afgesproken percentage van 85% (over
2007 t/m 2009 was dit wel 85%, conform de afspraak).
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
lage inkomens. Hier wordt niet op voorhand op gestuurd, het aanbodsysteem is ongewijzigd gebleven.
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Van het vrijkomende aanbod van de gezamenlijke corporaties in Zaanstad had in 2010 65% een huur
onder de hoge aftoppingsgrens. Omdat de aanbiedingsafspraak over meerdere jaren geldt is wel aan
de afspraak voldaan (gemiddeld 77% voor de periode 2008-2010).
Van het woningaanbod dat vrijkwam in 2010 van Rochdale, had 67% van de woningen een huurprijs
tot de aftopgrens. Rochdale wees in 2010 54% van haar vrijkomende bezit toe aan de zoals in de aanbiedingsafspraken gedefinieerde primaire doelgroep.
Purmerend
De aanbiedingsafspraak in Purmerend houdt in dat 60% van het vrijkomende aanbod van alle corporaties een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens heeft, en nog eens 10% een huurprijs onder de
tweede aftoppingsgrens.
In Purmerend had in 2010 67% van de vrijkomende woningen van de gezamenlijke corporaties een
huurprijs beneden de eerste aftoppingsgrens en 10% beneden de tweede aftoppingsgrens. Er is dus
door de gezamenlijke corporaties aan de afspraak voldaan.
Van Rochdale had 63% van de vrijkomende woningen in Purmerend in 2010 een huur beneden de
aftoppingsgrens.
Diemen
De gemeente Diemen conformeerde zich in het verleden aan de Amsterdamse afspraken. Inmiddels
is dit niet meer het geval. Rochdale heeft met de gemeente afgesproken dat het grootste deel van de
huurwoningen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens houdt. Rochdale en de gemeente Diemen
zullen in 2011 het gesprek voortzetten. In 2010 had 59% van de vrijkomende woningen van Rochdale
een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens.
Landsmeer
In Landsmeer gold in 2010 de aanbiedingsafspraak dat de huur van alle vrijkomende huurwoningen
van Rochdale wordt afgetopt tot onder de grens van de huurtoeslag. Eind 2010 liep deze afspraak af.
Vanaf 2011 worden uitsluitend de huren van seniorenwoningen nog afgetopt. In 2010 is afgesproken
dat ook de woningtoewijzing van de gemeente Landsmeer overgaat naar Woningnet. Deze afspraak is
per 1 januari 2011 geëffectueerd.

Mutatiegraad
De mutatiegraad voor 2010 ligt op 6,9% voor zelfstandige huurwoningen. Het aantal verhuringen en
de mutatiegraad heeft in 2010 een dieptepunt bereikt van 2.575 nieuwe verhuringen. De mutatiegraad
is ten opzichte van 2009 (7,5%) nog verder gedaald. Een belangrijke oorzaak is dat weinig mensen de
overstap naar een koopwoning hebben gemaakt.
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2.6 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 en jongeren
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.
Sinds 2004 werkt Rochdale op het gebied van de huisvesting van studenten samen met Duwo. Onder
de naam Duwo Rochdale combinatie trekken Duwo en Rochdale samen op in de huisvesting van
studenten. Samen zijn al tal van mooie projecten gestart en opgeleverd. De meeste woningen zijn
gelegen in de Westelijke Tuinsteden, Stadsdeel Westerpark en in Amsterdam Zuidoost.
Een voorbeeld van een gerealiseerd project is het Sciencepark. Een campus met 800 woningen in de
Watergraafsmeer waar, naast studentenwoningen, ook woon-werkwoningen en gastenverblijven voor
docenten, hoogleraren en uitwisselingsstudenten zijn gebouwd.
In 2010 werd gestart met de renovatie van de Daalwijkflat in Amsterdam Zuidoost. In deze flat worden
woningen omgevormd tot 232 studentenkamers. Daarnaast worden er sociale huurwoningen gerenoveerd en een kinderdagverblijf gerealiseerd.
Naast de start van Daalwijk is er in 2010 ook gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor studenten
huisvesting. Waar mogelijk geven we bijvoorbeeld complexen tijdelijk een invulling voor studenten.
In 2010 is besloten de 48 tijdelijke woningen in de Houthavens, waarin 192 studenten wonen, nog
minimaal een jaar te behouden. De woningen zijn voormalige asielzoekerswoningen die medio 2004
op een braakliggend terrein zijn neergezet. Voorheen bestonden leefbaarheidsproblemen zoals overlast van hangjongeren en afval op straat. Door het terrein een bestemming te geven is een substantiële
bijdrage geleverd aan de toename van het aantal studentenwoningen in Amsterdam en is de leefbaarheid in het gebied verbeterd. De studentenwoningen zouden eigenlijk in 2010 verdwijnen.
In 2010 heeft Rochdale ook de mogelijkheden voor studentenhuisvesting onderzocht voor de
Nierkerkestraat in Amsterdam Osdorp. Hier staat nog een blok met 72 woningen (2 en 3 kamer
woningen) welke bestemd was voor sloop- nieuwbouw om het nieuwbouwproject Nieuw Zeeland te
completeren. Rochdale heeft in 2010 moeten besluiten deze laatste fase van de nieuwbouw uit te
stellen. Leegstand is niet goed voor een wijk, het werkt onder andere vandalisme en verpaupering in
de hand. Daarom heeft Rochdale besloten het complex een tijdelijke bestemming te geven door deze
geschikt te maken voor studenten voor de komende vijf jaar. Er is plaats voor 160 studenten. De eerste
studenten hebben inmiddels hun intrek genomen.
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Naast mogelijkheden voor studenten bekijken we ook de mogelijkheden voor de huisvesting van jongeren. In het project aan de Nierkerkestraat worden samen met het ROC en het stadsdeel ook de
mogelijkheden onderzocht voor huisvesting van jongeren die een MBO-opleiding volgen. Deze groep
valt doorgaans buiten de boot omdat zij niet aangemerkt zijn als studenten.
Een ander voorbeeld van een project in 2010 specifiek voor jongeren is het project Kamers met Kansen
in de Bijlmerflat Florijn.

Senioren
Voor doelgroepen die zorg nodig hebben, geldt dat een zelfstandige woning de voorkeur verdient. De
mate waarin dat mogelijk is, hangt van de zorgvraag van de klant af, maar de tendens is dat er een verschuiving plaatsvindt van grootschalige woonzorgcomplexen Wonen In een Beschermde Omgeving
naar kleinschalig geclusterde zelfstandige wooneenheden.
Rochdale denkt graag mee over bijzondere wensen en maatwerk voor senioren. Hiertoe hebben we bijvoorbeeld al diverse woongroepen kunnen helpen. In 2010 werd een woongroep toegevoegd: Shravan.
De woongroep Shravan is bedoeld voor Hindoestaans/Surinaamse senioren van 55 jaar en ouder.
Aan de start van het project liet de initiatiefnemer voor de woongroep, stichting Anand Joti de grond
inzegenen op basis van Hindoestaanse gewoonten en tradities. Voor Anand Joti is dit van wezenlijke
invloed op de toekomstige sfeer in de woningen.
Shravan bestaat uit 35 zelfstandige twee- en driekamerwoningen als onderdeel van de woongroep.
Daarnaast is er een ontmoetingsruimte, een gezamenlijke tuin, een stalling en oplaadplaats voor scoot
mobiels. Gezamenlijke cultuurbeleving en het wonen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten vormen de
basis voor de woongroep.
In 2010 is ook verder gewerkt aan het project voor de woongroep ‘Karko’, een woongroep voor Antilliaanse ouderen. Voor hen wordt een nieuwbouwproject in Amsterdam Zuidoost gerealiseerd. Op de
plek waar voorheen Klieverink stond, wordt nu de tweede fase van het project ‘Karspelhof’ gerealiseerd. Dit project bestaat in totaal uit vier blokken. Eén blok, bestaande uit 26 huurwoningen wordt in
2011 opgeleverd aan de woongroep.
Ook werden in 2010 de plannen verder uitgewerkt voor groot onderhoud en renovatie van zelfstandige seniorenwoningen in de laagbouw van de Osdorperhof. Het woonzorgcomplex De Osdorperhof
bestaat uit hoogbouw en laagbouw. De hoogbouw werd in 2001 gerenoveerd. Hierin bevinden zich
een dienstencentrum, drie kantoorverdiepingen en 50 seniorenappartementen. De laagbouw bestaat
uit totaal 134 seniorenwoningen en is eind jaren ’70 gebouwd. Sinds die tijd hebben in de laagbouw
geen grote tussentijdse ingrepen plaatsgevonden. Inmiddels is deze bouw- en installatietechnisch
verouderd en dient te worden aangepakt.
Aanvullend op het groot onderhoud worden op de begane grond totaal 31 woningen onttrokken om
plaats te maken voor vier kleinschalige woongroepen voor dementerende ouderen.

42

jaarverslag 2010

Door de bewoners zelf zijn aanvullende voorstellen gedaan voor verbeteringen. Deze worden mee
gewogen in het Voorlopig Ontwerp. De verwachting is dat in 2012 wordt gestart met de uitvoering.

Bijzondere doelgroepen
Rochdale heeft bijzondere aandacht voor de huisvesting van mensen die een steuntje in de rug nodig
hebben zoals mensen die kampen met een handicap, dakloosheid, een verslaving of andere bijzondere problematiek. Ook worden woningen beschikbaar gesteld voor tienermoeders, asielzoekers,
grote gezinnen en voor noodsituaties. Vaak 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 2010 bedraagt 219. In 2009 bedroeg dit 184 woningen. De toewijzing aan ‘key workers’, bijzondere
beroepsgroepen zoals de politie, verpleegkundigen en onderwijzers, loopt via de gemeente Amsterdam. Deze beroepsgroepen krijgen voorrang van de gemeente, en de gemeente administreert dit ook.
In 2010 kregen 38 woningzoekenden uit deze beroepsgroepen met voorrang van de gemeente, een
woning van Rochdale toegewezen.
Totaal aantal door Rochdale beschikbare woonruimte voor speciale doelgroepen
2010

2009

2008

Begeleid wonen (inclusief intramurale zorg en zelfstandig begeleid wonen)

37

30

36

Key workers

38

8

43

2

-

-

5% regeling voor noodsituaties

Doorstroomregeling**

24

15

11

Asielzoekers

83

117

88

Tweede kansbeleid
Woningzoekenden met urgentieverklaring
Totaal

3

1

- *

32

13

- *

219

184

178

* In 2008 niet gerapporteerd
** Nieuwe regeling ingegaan in 2010: de Doorstroomregeling. Mensen met een grote woning worden gestimu
leerd te verhuizen naar een kleinere maar betere woning. Op deze wijze wordt getracht grote woningen
beschikbaar te krijgen voor grote gezinnen.
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Kamers met Kansen voor ontheemde jongeren
In de vernieuwde Bijlmerflat Florijn verhuurt Rochdale acht woningen aan welzijnsorganisatie Combi
wel. Die organiseren daar hun woonproject ‘Kamers met Kansen’. Jongeren die anders tussen wal en
schip terecht zouden komen, leren er sinds maart 2010 succesvol op zichzelf wonen. Projectleider
Eline Brinkman kan terugkijken op een goed eerste jaar.

“Combiwel is een moderne welzijnsorganisatie die zich richt

In het diepe

op actieve participatie. In ‘Kamers met Kansen’ coachen we

“Veel bewoners van onze kamers studeren aan het ROC van

de jongeren. Begeleiding is een te zwaar woord. Ze moe-

Amsterdam. Ze hebben diverse culturele achtergronden:

ten het zelf doen. Kamers met Kansen is een internationaal

Nederlands, Surinaams, Marokkaans, Turks, Moluks. De

concept, overgewaaid uit Frankrijk en Engeland. Hier in

leeftijd varieert van 18 tot 26, maar de meesten zijn rond de

Florijn wonen in iedere woning vier jongeren. Ze hebben een

21. Vooraf moeten we aftasten: kun je deze jonge man of

eigen kamer en delen de keuken, twee wc’s en de douche.”

vrouw in het diepe gooien? Met iedere jongere maken we
een persoonlijk actieplan. We kijken - dat is echt ‘welzijn

Kansen grijpen

nieuwe stijl’ op basis van de Wet Maatschappelijke Ont

“We begonnen met drie woningen. Dat zijn er inmiddels

wikkeling - naar hun eigen kracht: Waar sta je? Wat heb je

acht. Combiwel huurt de woningen en heeft een eigen

nodig? Waar wil je heen?”

contract met de jongeren. Rochdale levert de woningen
spic & span op, dus de bewoners kunnen er direct in. Niet

Eigen verantwoordelijkheid

iedereen komt in aanmerking voor dit project. We willen jon-

“We nemen ze niet bij de hand, maar coachen ze bij het

geren bij wie het kwartje al gevallen is. Jonge mensen die

versterken van hun netwerk om meer te leren over bijvoor-

kansen willen grijpen omdat ze snappen dat ze niet op de

beeld wonen. Ze moeten zelf de routes leren begrijpen

huidige voet door kunnen gaan. Vaak komen ze uit gezinnen

naar werk, opleiding of uitkering. Ze krijgen dus veel eigen

waar geen plek meer voor ze is of waar de situatie ontwricht

verantwoordelijkheid. Als dat meer is dan ze aankunnen,

is. Ouders weten niet meer wat ze met hun kind aanmoeten

houdt het op. Niet alle jongeren leren succesvol wonen.

en zetten het uit huis. Dat is heftig. Het kind gaat ‘couch-

Sommigen blijken alsnog niet geschikt voor het project.

surfen’: slaapt de ene keer bij familie, de andere keer bij

We hebben overigens behoorlijk wat successen geboekt,

vrienden. Wij bieden ze, samen met Rochdale, een Kamer

het afgelopen jaar. Mensen die nu zelfstandig wonen of dat

met Kansen.”

binnenkort gaan doen!”

Rochdale helpt
“Rochdale heeft, vooral in de persoon van Marijke de
Vroomen, hard meegeholpen met de realisatie van dit
project. Ook met huismeester Randy Green van Florijn hebben we een goede relatie. Hij hoort van andere huurders
hoe ze tegen onze bewoners aankijken. Randy is een soort
‘extern toezichthouder’. Gelukkig staan de meeste buren
open voor het idee. Eerst woonden er studenten in de woningen. Voor de omgeving verandert er eigenlijk niet veel.“
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‘Van Couchsurfing
naar Wooncoaching’
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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 2010 zijn met verschillende instellingen in
totaal 37 huurcontracten afgesloten voor begeleid wonen.
Toewijzing aan bijzondere doelgroepen
2010

2009

25

22

12*

8

Begeleid wonen
Zelfstandig begeleid wonen
Zelfstandig begeleid wonen voor mensen die uit intensievere zorgprojecten komen

0

0

Intramurale zorg verstandelijk gehandicapten

0

0

37

30

Totaal
* Tienermoeders stichting Altra: 4
* Kamers met Kansen: 8

Mensen met een beperking
Rochdale stelt woonruimte beschikbaar voor mensen met een lichamelijke of een lichte verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om mensen die thuis kunnen wonen in een aangepaste woning met
eventueel zorg van buiten. Rochdale werkt hierbij samen met zorgleveranciers Cordaan, Mentrum,
Stichting de Meren en de Kleine Johannes. Rochdale verhuurt bovendien woningen op voordracht van
Stichting Fokus in Purmerend. Fokuswoningen 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.

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 belang voor de buurt:
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. De begeleiding wordt verzorgd door HvO Querido en het Leger des Heils.
Door diverse projecten die reeds gerealiseerd zijn is de daklozen- en verslaafdenproblematiek in
Amsterdam Zuidoost al aanzienlijk teruggedrongen.

46

jaarverslag 2010

In 2010 zijn er prioriteiten in de projectenportefeuille aangebracht voor de jaren 2011 en verder. Vanwege het grote maatschappelijk belang is prioriteit gegeven aan het project voor dak- en thuislozen
aan de Flierbosdreef. In januari 2011 is de bouw gestart. Dit project omvat een pensionvoorziening met
24-uurs woonbegeleiding voor daklozen en verslaafden.

Asielzoekers
In 2010 heeft Rochdale 83 woningen verhuurd aan asielzoekers. In 2009 is het in Amsterdam gelukt
om alle 1.222 mensen die onder de pardonregeling vielen te huisvesten. In 2010 waren er dus geen
pardonners meer te huisvesten.
Toewijzing van woningen aan asielzoekers 2007-2010
2010

2009

2008

2007

Asielzoekers totaal

83

Waarvan via de pardonregeling

0*

117

88

55

48

66

13

* In 2009 zijn alle pardonners gehuisvest

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.

Noodsituaties
Rochdale is met gemeenten overeengekomen dat zij maximaal 5% van de mutatiewoningen kan toewijzen buiten het aanbodsysteem om, ten behoeve van noodsituaties. In 2010 is deze regeling 24 maal
toegepast. Dit is 1% van het aantal mutaties en dus ruim beneden het maximum van 5%. Rochdale
kent geen personeelsregeling.

Doorstroomregeling
Om meer grote woningen vrij te krijgen voor grote gezinnen is Rochdale in het laatste kwartaal van
2010 gestart met de ‘Doorstroomregeling’. Huurders van Rochdale met een grote woning kunnen
versneld doorstromen van hun grote naar een kleinere woning. Met de doorstroomregeling krijgen zij
voorrang op een andere, kleinere woning van Rochdale. De huur van de nieuw te betrekken woning
zal meestal niet hoger zijn dan van de woning die wordt verlaten. Huurders van Rochdale die zich aanmelden voor deze regeling ontvangen rechtreeks een aanbieding wanneer er een passende woning
vrijkomt. De regeling is sinds september van kracht. In 2010 schreven 51 mensen zich in voor de
regeling. Van deze inschrijvingen is in twee gevallen daadwerkelijk gebruik gemaakt van de regeling.
Van de inschrijvingen is een deel nog in behandeling, een ander deel is afgewezen omdat niet aan de
voorwaarden voor de regeling was voldaan.
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‘Als je hier op bezuinigt, kost je
de maatschappij veel meer geld’
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Altra begeleidt tienermoeders
Altra biedt hulp aan Amsterdamse kinderen en jongeren die zijn vastgelopen of dreigen
vast te lopen in hun ontwikkeling en aan ouders die steun nodig hebben bij de opvoeding.
Het project ‘Altra Jonge moeders thuis’ ondersteunt een doelgroep die zowel jongere als
opvoedend ouder is: tienermoeders. Zij krijgen hulp en begeleiding in het dagelijks leven
en ondersteuning bij het versterken van hun netwerk en in hun persoonlijke ontwikkeling.
Projectmanager Saskia Kip vertelt over een bijzonder huisvestingsproject in Amsterdam
Zuidoost:

“Afhankelijk van wat ze kunnen, wonen de meiden bij ons

complexer zien worden en verergeren. De aantallen nemen

intern in groepen, begeleid in HAT-woningen of zelfstandig

ook niet af. Nogmaals: zes woningen is nog bescheiden. We

met begeleiding. Voor die laatste groep levert Rochdale

zouden gemakkelijk het dubbele aantal kunnen vullen.”

ieder jaar zes woningen. Tienermoeders die voor deze
woningen in aanmerking willen komen, moeten aan een

Maatschappelijke verharding

groot aantal criteria voldoen. Tóch zouden we jaarlijks het

“Ik vind dat de maatschappij projecten als deze zou

dubbele aantal woningen kunnen gebruiken.”

moetenkoesteren. Helaas hebben we te maken met steeds
strengere eisen en met maatschappelijke verharding. Met

Strenge eisen

de heersende politieke wind is de gedachte: ‘Wie het kind

“De HAT-woningen staan op naam van Altra. De Rochdale-

krijgt, moet zelf de hele verantwoordelijkheid dragen.’

woningen krijgen de meisjes op hun eigen naam. Daar is wel

Ongeacht de leeftijd van de moeder, haar problemen en

een zekere mate van zelfstandigheid en woonvaardigheid

de gevaren voor de ontwikkeling van de baby. Als je deze

voor nodig. Verder moet de kandidaat een indicatie voor

tienermoeders en hun kinderen niet helpt, kost het de maat-

Jeugdzorg hebben en in begeleiding zijn bij ons team. Wij

schappij veel meer geld en komen er veel meer problemen.

moeten vertrouwen hebben in de veiligheid van het kind.

Vooral omdat de veiligheid en ontwikkeling van het kind in

Verder ondertekenen de tienermoeders dat ze minimaal

het geding komen. Dan groeit er straks een hele generatie

een half jaar woonbegeleiding accepteren. Als we ook maar

kinderen op zonder sterke thuisbasis. Dat willen we niet.

enigszins twijfelen, komt een meisje niet in aanmerking. Dan

Daarom blijven we zorgen dat deze meiden niet tussen wal

liever eerst nog even oefenen in onze andere woonprojec-

en schip vallen. En we zijn dankbaar dat organisaties als

ten. In de groep of in een HAT-woning.”

Rochdale ons daar op een praktische manier bij helpen.
Daar zouden we graag nog meer gebruik van maken.”

Complexe problematiek
“We zijn ontzettend blij als een woningcorporatie wil meehelpen en meedenken. Dat is heel belangrijk, omdat er
een schreeuwend tekort is aan plaatsen. De eisen van de
Amsterdamse Dienst Wonen worden steeds hoger. Zo moeten onze cliënten twee jaar ingeschreven staan. Tegen die
tijd kan het kind al lopen! Sociale urgentie is er ook niet snel
bij. Die ontwikkelingen maken me soms wat angstig. Te
meer omdat we tegelijkertijd de problematiek van de meisjes
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2.7 Huurprijzen
Het bezit van Rochdale heeft een bescheiden prijsstelling. De vraaghuur bedraagt gemiddeld 77%
van de maximale huur. Vorig jaar (2009) bedroeg de netto huurprijs 76% van de maximale huurprijs.
Het merendeel van de woningen heeft een huur beneden de 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 2010 (absolute aantallen, afgerond)
Gemeenten in

(Nog) niet

Tot kwaliteits-

Tot

Tot huur

Vrije

in beheer**

kortings-

aftoppings-

toeslag-

sector

van Rochdale		

grens***

grens***

grens***

0

0

10

19

1

30

1.431

7.964

15.522

2.122

684

27.722

werkgebied

Almere
Amsterdam
Breukelen
Diemen
Heemskerk
Katwijk
Landsmeer
Purmerend

5

0

0

0

0

5

15

274

1.436

474

109

2.308

0

260

1.720

202

23

2.205

0

0

0

0

38

38

21

23

169

103

24

340

75

211

1.417

372

85

2.160

105

541

2.765

457

118

3.986

1.652

9.273

23.039

3.749

1082

38.794

Zaanstad
Eindtotaal

Totaal

*

Woningen, wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in verzorgingshuizen

**

Nog niet in beheer: woningen in beheer bij instellingen, te koop staande onbewoonde huurwoningen

*** Kwaliteitskortingsgrens: 357,37
Aftoppingsgrens: 548,18
Huurtoeslaggrens: 647,53

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 2009 bedroeg 1,2%.
De reguliere huurverhoging bij Rochdale was in 2010 gekoppeld aan het inflatieniveau. De maximale
huurverhoging per woning per 1 juli 2010 was voor sociale huurwoningen 1,2%.
Rochdale heeft in 2010 haar harmonisatiebeleid aangepast. Binnen de kaders van het Rijksbeleid en
de randvoorwaarden van onze prestatieafspraken wordt de huurprijs van onze woningen bij mutatie
geharmoniseerd tot 100% van maximaal redelijk.
Uitzondering vormen de ‘geliberaliseerde’ woningen, deze vallen niet onder de regels van het Rijk.
Woningen die voldoende kwaliteit hebben en waaraan een aangetoonde behoefte in het markt
segment bestaat worden geliberaliseerd. Het voordeel van liberalisatie is een betere allocatie van
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schaarse middelen: de vraag naar extra kwaliteit en een bijpassende prijs wordt gehonoreerd. Dat
schept ruimte om de prijzen beperkt te houden voor degenen met een smalle beurs.
Een klein deel van de woningen van Rochdale is geliberaliseerd. De huurprijs hiervan ligt in alle gevallen boven € 652,52. 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 2010 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 is vastgesteld
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 2,4%.
Huursomstijging 2010
Woningen

Eenheden

Woon-

Totaal

BOG en

		

Totaal Rochdale

in

eenheden

woon-

overige

		

verzorgings-

en overige

gelegen-

niet-woon-

		

huizen

eenheden

heden

gelegenheden

				
Jaarlijkse
huurverhoging als %

1,2%

1,2%

1,1%

Totaal

1,2%

1,2%

1,2%

Verhogings% door
harmonisatie verbetering

1,2%

0,0%

1,3%

1,2%

0,7%

1,2%

Totale huurstijgings%

2,4%

1,2%

2,4%

2,4%

1,9%

2,4%

* De jaarlijkse huursverhoging is een huurstijgingspercentage die zich heeft voorgedaan tussen 30 juni en 1 juli
** De huursomstijging door harmonisatie/verbetering is het huursomstijgingspercentage tussen 1 januari en
31 december minus het huursomstijgingspercentage tussen 30 juni en 1 juli.
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Huurderving
De huurderving van woongelegenheden bedroeg ultimo 2010 € 3,4 miljoen. Van Bedrijfs Onroerend
Goed (BOG) en andere niet-woongelegenheden was de huurderving € 3,6 miljoen. De toename van de
huurderving ten opzichte van 2009 komt door meer leegstand in het verslagjaar, met name door de
verkoop. Ook de leegstand in bedrijfspanden was in 2010 erg hoog. Daarnaast is de wijze van administreren in 2010 gewijzigd ten opzichte van 2009.
Rochdale stimuleert bewoners op tijd te betalen door bewoners hiervoor te belonen met ‘Propoints’,
spaarpunten welke kunnen worden besteed in de woonsfeer.
Huurderving (bedragen x €1000)
2010

2009

2008

2007

2006

191.820

183.548

177.338

176.465

171.282

15.539

13.915

9.308

8.195

8.296

207.359

197.463

186.646

184.660

179.578

Huurderving (on)zelfstandige huurwoningen en
wooneenheden

3.380

2.352

1.545

1.173

1.322

Huurderving jaarhuur BOG en overige niet-woongelegenheden

3.567

959

180

57

494

Totaal huurderving

6.947

3.311

1.725

1.230

1.816

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

1,8%

1,3%

0,9%

0,7%

0,8%

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

23,0%

6,9%

1,9%

0,7%

6,0%

3,4%

1,7%

0,9%

0,7%

1,0%

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

Huurderving als % totale bruto jaarhuur

Propoints
In totaal hebben 6.515 huurders hun ProPoints verzilverd in 2010. Dit is een groei van 7% t.o.v. 2009,
toen er ook reeds een stijging van 7% was ten opzichte van 2008. Deze cijfers geven aan dat steeds
meer huurders dankbaar gebruikmaken van hun ProPoints. In 2009 werd het spaarsysteem met een
rapportcijfer 7,5 beoordeeld en de dienstverlening van ProLiving met een 7,4. De respondenten waren
het destijds helemaal eens met de stelling dat Rochdale door moet gaan met ProPoints.
In 2010 zijn er 16.987 ProLiving waardebonnen besteld en 946 producten/diensten. In beide gevallen is dit een kwart meer dan in 2009. Huurders geven aan dat ze hun ProPoints bij de leveranciers
Praxis, Kijkshop en Kwantum veruit het meest besteden. Ook De Vakman, Verhuisdoos.nl, PC4every
one, Albert Heijn Bijlmerplein en Ouderenwinkel scoren relatief hoog. De actie verhuispakket doet het
ook goed. Hierbij krijgt de huurder een gratis pakket verhuisdozen en toebehoren wanneer hij een
opzegtermijn aanhoudt van zes weken in plaats van een maand. Korting bij keukens met behulp van
ProPoints is verleend op ruim 100 woningen van Rochdale.
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Aan circa 25 flatcoaches en leden van Buurtteams in Geuzenveld, Groeneveen en Kikkenstein-Kruitberg zijn € 80 tot € 100 per maand aan ProPoints toegekend voor hun inspanningen. 485 leden van
huurderscommissies kregen elk jaar minstens € 20. Daarnaast heeft Rochdale incidenteel individuele
huurders beloond voor hun inzet in de wijk (bijvoorbeeld voor actieve inzet in een renovatieproject, een
gemeenschappelijke tuin, het huurdersmagazine Thuis en aan huurders die al 50 jaar huren bij Rochdale). Tevens ontvangen huurders ProPoints voor hun medewerking aan enquêtes.

2.8	Schulden en hulpverlening
De laatste jaren zijn we erg alert geworden op vroegtijdige signalering van huurschulden en schuldhulpverlening. Huurachterstanden zijn vaak een signaal dat een huishouden met problemen kampt.
Vaak zijn er meerdere schuldeisers en in veel gevallen ligt aan een financieel probleem een sociale of
psychische problematiek ten grondslag. De ervaring van de laatste jaren leert dat schuldenproblematiek in de hand gehouden kan worden als de bewoner al in een vroeg stadium in contact komt met
de woningcorporatie en de hulpverlening. Om dat te bereiken is een actieve houding van ons nodig.
Rochdale trekt samen op met andere partijen zoals gemeenten en maatschappelijke instanties en
komt tegemoet aan de lokale behoefte. We zijn participant in diverse convenanten en samenwerkingsverbanden. Zo wordt in Zaanstad en Amsterdam gewerkt 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.
Waar nodig wordt naast financiële ook psychosociale hulp aangeboden. Daarnaast werkt Rochdale
ook volgens de ‘Erop af’ methode, waarbij wordt gekeken of de huurachterstand zich in een risicogezin voordoet, zoals een gezin met kinderen of bij ouderen.
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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Zaanstad bemiddelt bij schuldproblemen
Lokale overheden proberen inwoners te helpen bij het oplossen en nog liever voorkomen
van schuldproblemen. Daarom sloot de gemeente Zaanstad een convenant met vier woning
corporaties. Om oplopen van schulden te voorkomen, kunnen huurders met huurachterstand
preventief hulp krijgen. Deze vorm van hulpverlening valt onder de sector ‘Werk en Inkomen’.
Mensen met schulden helpen geld te verdienen is vaak de snelste weg naar een oplossing.
Teamleider Simone Veenema vertelt:

“Wij hebben een bemiddelende rol. We spreken niet namens

Vroeger zaten de meeste klanten in de bijstand. Sinds de

de schuldeiser of de klant. Soms is het lastig onpartijdig

crisis hebben we ook te maken met mensen die veel min-

te blijven. Gelukkig zit dat goed tussen de oren van onze

der geld zijn gaan verdienen. Die hebben in hun verdriet en

medewerkers. Iedere keer wegen ze twee belangen af: dat

ontkenning het ene gat met het andere gevuld en komen

van de klant en dat van de schuldeiser. Zolang iedereen zich

uiteindelijk diep in de financiële problemen.”

aan de afspraken houdt, hoeven we geen kant te kiezen.”
Corporaties goed bezig
Meters maken

“Ik ben zeer gecharmeerd van het convenant met de

“Op grond van het convenant melden de vier grote woning-

corporaties. Negentig procent van ons werk is curatief. Via

corporaties in Zaanstad, waaronder Rochdale, huurachter

het convenant kunnen we ook preventief werken. We kun-

standen van twee maanden bij het Centraal Meldpunt Beta-

nen eerder ingrijpen en zo verdere escalatie voorkomen.

lingsachterstanden. Niet alleen de gemeente, ook de GGD

De dankbaarheid die je dan ervaart bij de mensen die op

is betrokken. Binnen tien dagen na een melding gaat iemand

tijd geholpen zijn, daar doen onze medewerkers het voor.

van ons samen met een GGD-medewerker op bezoek. Wij

Samenmet de GGD helpen dat mensen het belangrijkste in

brengen de financiële situatie in kaart, de GGD kijkt meer

hun leven nog wél behouden: een dak boven hun hoofd. De

naar sociale of medische problematiek. Samen kunnen we

corporaties zijn dus goed bezig. Wij willen dat ook energie-

meters maken.”

bedrijven en bijvoorbeeld zorgverzekeraars op deze manier
met ons gaan samenwerken.”

Ongeopende post
“Is de situatie niet te complex, dan gaat het alleen om

Sociaal gezicht

betalingsafspraken. Wij koppelen dat terug naar de corpo

“Het project wordt mede gefinancierd door de betrokken

ratie. Dat gaat vaak goed. Als de problemen ingewikkel-

corporaties. Ook Rochdale betaalt een bedrag per jaar op

der zijn, is er meestal sprake van meerdere schuldeisers.

basis van het aantal huisbezoeken. De gemeente betaalt

De financiële huishouding is dan een chaos en de post ligt

nog steeds het grootste deel. Wat het oplevert is helaas on

ongeopend op een stapel. Humanitas helpt de klant dan

voldoende meetbaar. Je kunt moeilijk zeggen wat de schade

eerst met een korte cursus Intensieve Thuisadministratie.

was geworden als er niet ingegrepen was. Maar ik weet eigen-

Daarna komt de klant terug bij ons.”

lijk wel zeker dat alle partijen hier beter uit komen.In ieder geval
de klant. En de corporaties laten hun sociale gezicht zien. Het

In kaart brengen

beeld van een sociale verhuurder die rücksichtslos ontruimt,

“Dan volgen één of meerdere intakegesprekken. Op basis

past niet meer in deze tijd. Het is ze te doen om het welzijn van

daarvan maken we met de klant een Plan van Aanpak. Om

hun huurders. Dat heb ik de laatste jaren wel geleerd.”

daadwerkelijk het traject in te gaan, moet de klant aan
getoond hebben zich aan de afspraken te willen houden.

“Soms is de praktijk weerbarstig en lopen de belangen uiteen.

De totale schuldenpositie wordt in kaart gebracht, inclu-

Juist met samenwerking als deze slagen we er in de belangen

sief betwiste vorderingen en boetes (zoals verkeersboetes)

van alle betrokken partijen te dienen. Ook door in ieder indivi-

die niet saneerbaar zijn. De doelgroep verschuift intussen.

dueel geval voortdurend op te letten wat er gebeurt.”
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‘Corporaties denken aan
het welzijn van hun huurders’
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Bestrijding van onrechtmatige bewoning
Rochdale staat voor een eerlijke woonruimteverdeling. 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. Woon
fraude 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). Ook heeft Rochdale in Amsterdam zitting in het samenwerkingsverband Zoeklicht.
Zoeklicht is in het leven geroepen om onrechtmatige bewoning op te sporen. Vanuit deze, door de
gemeente Amsterdam in het leven geroepen werkgroep, worden alle acties met betrekking tot de
bestrijding onrechtmatige bewoning in Amsterdam besproken.
In 2010 kwamen door de inzet van BOB teams 201 woningen van Rochdale opnieuw beschikbaar voor
de reguliere verhuur. Het aantal gevallen waarin een huurcontract is stopgezet vanwege onrechtmatige
bewoning is veel groter dan het aantal ontruimingen of ontruimingsvonnissen in verband met onrechtmatige bewoning. Vaak wordt een huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter beëindigd.

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.
Het komt voor dat huurders die de regels overtreden niet luisteren naar herhaalde waarschuwingen.
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.
De laatste jaren is het aantal huisuitzettingen flink verminderd. 2006 telde in totaal nog 321 huis
uitzettingen. In 2010 hebben er 167 daadwerkelijke huisuitzettingen plaatsgevonden, vier waren op het
moment van de huisuitzetting al vertrokken.
Huisuitzettingen 2006 – 2010
Amsterdam

2010

2009

2008

2007

2006

145

167

143

167

295

Diemen

4

2

6

6

0

Heemskerk

0

4

29

8

4

Landsmeer

0

1

0

1

1

Purmerend

5

7

4

6

10

Zaanstad
Totaal

56

13

12

15

14

11

167

193

197

202

321
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Huisuitzettingen naar uitzettingsgrond 2010 (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

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

Totaal

115

4

24

2

145

Diemen

4

0

0

0

4

Heemskerk

0

0

0

0

0

Landsmeer

0

0

0

0

0

Purmerend

5

0

0

0

5

Zaanstad
Totaal

11

0

0

2

13

135

4

24

4

167

2.9 Wijken
Wijkaanpak
Wonen heeft op veel meer betrekking dan alleen een goede woning. Ook de omliggende wijk moet
op orde zijn. Buurten en wijken en de mensen in die buurten en wijken vormen voor Rochdale een
vertrekpunt. De uitdaging is om de betrokkenheid te vergroten, waardoor er een gevoel ontstaat van
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.
Onze bijdrage aan leefbare wijken bestaat in de eerste plaats uit het aanbieden van een aantrekkelijk
en gevarieerd woningaanbod, voor uiteenlopende groepen bewoners.
Wijken met een maatschappelijke achterstand zijn onze aandachtswijken. Veertig procent van de woningen van Rochdale ligt in deze aandachtswijken. Hier ligt voor Rochdale een belangrijke opgave.
Rochdale legt de hoogste prioriteit bij deze wijken en buurten, en dan met name die waar zij een substantieel woningbezit heeft en waar zij een leidende positie kan innemen. In die gevallen is de impact
van de activiteiten groot.
We hebben in 2010 tal van leefbaarheidactiviteiten ondernomen ten behoeve van onze wijkaanpak.
Hieronder een aantal voorbeelden.
Sociaal beheer
Wijkbeheerders zijn de ogen en oren van Rochdale. Rochdale organiseert allerlei leefbaarheidsacties
in overleg met het stadsdeel, de politie en de overige corporaties in de wijk. Daar zitten schoonmaakacties bij in de gebouwen en het omliggende groen.
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100% BOB = minder overlast
Vanuit alle drie de Rochdalevestigingen werkt een afdeling BOB. Die afkorting staat voor ‘Bestrijding
Onrechtmatige Bewoning’. Samen met collega’s, politie, stadsdelen en Bureau Zoeklicht van de Dienst
Wonen van de Gemeente Amsterdam, strijden de BOB-medewerkers voor eerlijke verdeling van woonruimte. Daarmee dragen ze direct en indirect veel bij aan het beheersen van overlast. Joyce Havinga
kwam in 2008 naar de vestiging in West, bij de oprichting van de afdeling. Haar collega Janny Samsom
deed het BOB-werk toen al een paar jaar op een andere vestiging.

“Wat we het meest tegenkomen is onderhuur”, zegt Joyce.

woningen tijdelijk te verhuren, meestal aan studenten. Vaak

“Vaak gaat het om volledig doorverhuren van de woning.

is de woning intussen al gekraakt. Een lid van ons team is

Soms voor de gewone huurprijs, soms verdienen ze er dik

gespecialiseerd op deze vorm van kraken. We doen er iets

aan. In de stedelijke vernieuwingsgebieden wordt boven-

aan.” Regelmatig worden ook wietplantages aangetrof-

dien veel gekraakt. Rochdale krijgt in de aanloop naar sloop

fen, vertelt Joyce. “Meestal is dan ook sprake van onderhuur.

ontheffing van de Leegstandswet en doet haar best de

Soms is de hele woning verbouwd tot een cannabisfabriekje.”
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Niet altijd zijn degenen die onderverhuren uit op winst, vult

Rechtvaardig maar coulant

Janny aan. “Vaak is sprake van in gebruik geven van de wo-

“Het klinkt hard, maar we doen het voor de mensen die

ning aan de kinderen of aan een nichtje dat in Amsterdam

op de wachtlijst staan voor een woning. Voor hun rechten

komt studeren. Welk motief een huurder ook heeft, de huur

zetten we ons in. Verder helpen we de overlast in de buurt

moet opgezegd worden.”

beperken en geven we aan die buurt het signaal af dat onder
huur niet kan.” Komen die onderhuurders dan op straat te

Dossiervorming belangrijk

staan? Janny: “De huur moet altijd opgezegd worden. Maar

Voor alle zaken die BOB behandelt, zijn meldingen zeer

als de onderhuurder meewerkt en geen overlastproblemen

welkom, aldus Janny: “Meldingen van buurtbewoners,

in de buurt veroorzaakt, willen we ze graag een paar maan-

direct of via ‘Zoeklicht’, de gemeentelijke BOB. Maar ook

den extra de tijd geven om iets anders te zoeken.” Joyce

van collega’s: opzichters die in de complexen komen en

knikt: “Het gaat om eerlijke woonruimteverdeling, maar een

iets bijzonders signaleren. Of collega’s van de afdeling

beetje maatwerk kan geen kwaad.”

Huurincasso die onderhuur vermoeden. Bijvoorbeeld als
de huurder aan de telefoon veel jonger klinkt dan logisch

Sleutels bij de juiste persoon

is volgens onze gegevens.” Ook wordt gebruik gemaakt

De bewonerscommissies zijn blij met BOB. Maar voor de

van bestandsvergelijkingen. De BOB-medewerkers hebben

onder(ver)huurders zelf is er bijna altijd slecht nieuws. Van

toegang tot gegevens van de Gemeentelijke Basis Admini

daadwerkelijke huisuitzetting vanwege onderhuur komt het

stratie, van het Kadaster en van WoningNet. “Die gegevens

zelden. Meestal komt de boodschap op tijd aan. “De huur-

hebben we soms hard nodig, want we willen het dossier al

overeenkomst en de algemene huurvoorwaarden bieden

zo goed mogelijk rond hebben vóór we op bezoek gaan.”

ons de mogelijkheid boetes op te leggen in het uiterste

Uiteindelijk gaan twee medewerkers naar de woning en

geval. Onderverhuren is risicoloos, de huurder raakt immers

bellen aan. “We legitimeren ons en degene die de deur

slechts zijn huurwoning kwijt waar hij toch al niet meer

opent besluit of we binnen mogen komen.” Volgens Joyce

woonde. Van boetes, zoals de Dienst Wonen die ook kan

leidt zo’n bezoek vaak direct of indirect tot een oplossing.

opleggen, kan een afschrikkende werking uitgaan.” Niet

“Meestal treffen we alleen de onderhuurder aan en vindt

alle huurders zeggen ‘vrijwillig’ de huur op. In 2010 spande

er later een confrontatiegesprek met de huurder plaats op

Rochdale - op een totaal van 180 zaken - 26 procedures

kantoor. Dit resulteert meestal in een huuropzegging.”

aan tegen huurders in vestiging West op grond van onderhuur. In 22 gevallen kwam het tot een ontruimingsbevel. Vier
huurders besloten alsnog de sleutels in te leveren. In dertien
gevallen kwam het daadwerkelijk tot ontruiming. In zo’n 180
zaken kwam het in vestiging West dus tot toewijzing van de
woning aan iemand die daar recht op had.

‘We proberen ontruiming
zo veel mogelijk te voorkomen’
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Portiekportiers in West
Een voorbeeld van een wijkbeheerproject is de begeleiding van portiekportiertjes in West. Dat zijn
kinderen die een eigen verantwoordelijkheid hebben in het netjes houden van hun trappenhuizen. Ze
leren hoe ze het best kunnen omgaan met hun woonomgeving en waarom dat zo belangrijk is. Bijvoorbeeld dat ongedierte afkomt op etensresten die je zo maar ergens achterlaat. Iedere twee weken
is een begeleidingsdag voor onze portiekportiers.
Kortvoortkanjers
Het complex Kortvoort in de EGK buurt in Amsterdam Zuidoost wordt gerenoveerd. Ongeveer 25 kinderen uit dit complex zijn Kortvoortkanjer geworden en verzorgen samen met de complexbeheerder
dat het complex en de omgeving schoon blijft. Dit geeft de kinderen een goede invulling na schooltijd
en komt ten goede aan de leefbaarheid.
Flatcoaches en leefbaarheidsambassadeurs
‘Flatcoaches’ of ‘leefbaarheidsambassadeurs’ zijn actieve bewoners die op de leefbaarheid in hun
buurt en complex toezien. In de avonduren en weekenden maken zij ronden door het complex en de
buurt en koppelen de bevindingen terug aan Rochdale. Het doel is ervoor te zorgen dat iedereen prettig in het complex kan wonen. Alle bewoners kunnen een steentje bijdragen aan de verbetering van de
leefbaarheid door hun suggesties voor verbeteringen, klachten, of tips buiten kantooruren te melden
bij de leefbaarheidsambassadeur. Rochdale stimuleert op deze manier bewoners om zich in te zetten
voor een betere leefomgeving.
Portiekgesprekken in Poelenburg
Om te peilen wat voor ideeën er bestaan over het verbeteren van het complex en de wijk, voert
Rochdale “portiekgesprekken”. De sociaal beheerder bezoekt elke bewoner om bewoners te vragen
wat zij voor ideeën en verwachtingen hebben over hun complex en wijk. Daarbij worden bewoners
op de hoogte gesteld van de woonregels van Rochdale. Het uiteindelijke doel van het project is het
inventariseren van ideeën van de bewoners en het versterken van het buurtgevoel, verantwoordelijkheid, sociale cohesie en trots bij de bewoners.
Piggelmeeproject
Sinds september 2010 zijn er vijf kunstenaars actief in de Piggelmeewoningen (dit zijn heel kleine
woningen) aan het Piet Paaltjenspad in de Kolenkitbuurt. Ze horen bij het internationale kunstenaarsnetwerk Cascoland en organiseren allerlei activiteiten met en voor de buurt. Rochdale onderzoekt of
initiatieven van het kunstenaarscollectief een positief effect hebben op de leefbaarheid in de buurt.
Twee woningen zijn aan de woonbestemming onttrokken en in gebruik gegeven aan het collectief.
Gelet op de schaarste op de woningmarkt worden de woningen niet allemaal en niet permanent in
gebruik gegeven aan de kunstenaars. Om een betere indruk te krijgen van de structurele effecten is
de proef met de twee woningen wel met een jaar verlengd.
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Cameratoezicht en beveiliging in de EGK buurt
In de EGK-buurt is de situatie in de publieke ruimten (openbare ruimten en semi-openbare ruimten in
gebouwen) de afgelopen jaren sterk verbeterd. Toch scoort de EGK-buurt in vergelijking met andere
buurten op een aantal indicatoren zoals geweld en (drugs)overlast nog steeds slecht. Bovendien hebben enkele incidenten een slechte invloed gehad op het imago van de buurt.
De grootste problemen worden ervaren in gebieden die nog niet vernieuwd zijn (Egeldonk, Geldershoofd, winkelcentrum Kraaiennest en omgeving), maar helaas ook rond enkele vernieuwde flats. De
anonieme ruimten en de voorzieningen (zoals het winkelcentrum) trekt mensen van buiten de buurt
aan die de problemen verergeren. Voorbeelden zijn: jongeren die rotzooi trappen of drugsverslaafden
die voor drugs komen. De situatie is al aanzienlijk verbeterd. Maar om het bereikte niveau te hand
haven is nog altijd heel veel inzet van partijen nodig.
In de EGK-buurt hangen camera’s in de complexen. Cameratoezicht heeft met name een preventieve
werking en is daardoor een goed middel om in te zetten in grote complexen waar veel anonimiteit is.
Doel van cameratoezicht is een veilige woonomgeving door preventie en het signaleren van overlast
(vernielingen, vervuiling, drugs en criminaliteit) en adequaat optreden en terugdringen van overlast in
nauwe samenwerking met de politie. Uiteindelijke doel is bovendien het terugdringen van de overlast
naar een acceptabel niveau en daarmee het overbodig maken van de camera bewaking.
Inmiddels is Rochdale ook met professionele beveiligers gaan werken. Zij surveilleren ´s nachts in en
om de hoogbouw. De bewakers lopen ’s nachts niet alleen, maar hebben ter versterking een hond bij
zich. Dit schrikt dealers af. Rochdale, de politie en het beveiligingsbedrijf werken nauw samen. In geval
van calamiteiten of criminele activiteiten wordt het uitlezen van de beelden gedaan door de politie.

Wijkaanpak van het Rijk
Rochdale heeft grote ervaring met de wijkaanpak. Vóórdat de vernieuwing van wijken op de landelijke
politieke agenda werd geplaatst was Rochdale in samenwerking met gemeenten al bezig met fysieke
vernieuwing en de aanpak van de sociale problematiek in wijken. In 2007 heeft het kabinet veertig
wijken geselecteerd die in Nederland voor de grootste problemen zorgen, de zogenoemde Vogelaarwijken. De Vogelaaraanpak vraagt corporaties allerlei extra activiteiten te ondernemen in de door het
Rijk aangewezen wijken. Het uiteindelijke doel is dat deze veertig wijken in tien jaar groeien richting het
stedelijk gemiddelde op de genoemde terreinen. Het Rijk gaat ervan uit dat corporaties tien jaar lang
€ 250 miljoen per jaar extra investeren. De extra Vogelaargelden worden geïnvesteerd in de fysieke
vernieuwing van wijken en extra investeringen in de sociale programma’s.
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Wijkbeheer Nieuw West succesvol
in strijd tegen verpaupering
In Amsterdam Nieuw West is het Wijkbeheer een begrip. De stedelijke vernieuwing biedt kansen op
de lange termijn. Op kortere termijn is er risico van verpaupering. Samen met het stadsdeel en de
woningcorporaties houden wijkbeheerders als Faisal Adli de wijken zo schoon, heel en veilig mogelijk.

De functie van wijkbeheerder gaat verder dan een com-

Grote gezinnen

plex beheren. “De wijk is voor ons net zo belangrijk als de

De afgelopen jaren is al wat nieuwbouw opgeleverd. Onge-

woningen. We organiseren buurtactiviteiten en overleg-

veer zestig huishoudens uit de buurt verhuisden daar heen.

gen met bijvoorbeeld het stadsdeel.” Faisal is in dienst

Anderen gaan naar een stuk in de Mr. H. Colijnstraat dat op

bij Rochdale. Hij is verantwoordelijk voor het wijkbeheer

dit moment wordt gerenoveerd. Met ongeveer dertig gezin-

in grote delen van Geuzenveld en Slotermeer. Hij houdt

nen is Rochdale nog in gesprek. “Daar zitten ook aardig wat

kantoor in de Bakemabuurt waar sloop, renovatie en nieuw-

grotere gezinnen bij. We kijken of we in ons eigen bezit ver-

bouw in volle gang waren, maar nu grotendeels stil liggen.

vangende woonruimte voor hen kunnen vinden.”

Pas op de plaats

Focus verlegd

Faisal kent de Bakemabuurt al sinds zijn vijftiende. “Door

Het Wijkbeheer zorgt ook voor het verwijderen van graffiti,

de economische crisis hebben de woningcorporaties niet

schoonhouden van de buurt en vervangen van kapotte din-

genoeg geld om alle geplande bouwprojecten uit te voeren.

gen. Daarnaast is er veel aandacht voor het woongedrag

Rochdale stelde prioriteiten en besloot een aantal bouw-

van de bewoners. “Vorig jaar heb ik me vooral geconcen-

projecten uit te stellen. Andere projecten, meestal reno-

treerd op het uitleggen en handhaven van woonregels in de

vaties, gaan wél door.” Ondanks het uitstel van de sloop

nieuwbouw. Zo helpen we mensen hun woongedrag aan te

van veel complexen, hadden de bewoners al recht op een

passen aan hun mooie, nieuwe omgeving.” Omdat de sloop

vervangende woning. De meeste oorspronkelijke huurders

is uitgesteld, gaat Faisals aandacht nu vooral weer uit naar

zijn al vertrokken. “Vaak woonden ze hier al dertig jaar of

de bestaande bouw. “We waren al delen van complexen

langer. De leeggekomen woningen worden tijdelijk verhuurd

aan het dichttimmeren. Waar het kan, heffen we dat nu weer

aan studenten of via antikraakbureau ‘de Zwerfkei’.”

op en gaan de woningen in tijdelijke verhuur.”

Jeugd = toekomst

Bezit herverdeeld

Het is goed dat die studenten er zijn, maar een echte

Speciaal voor de stedelijke vernieuwing werd ruim tien jaar

binding met de buurt ontwikkelen ze niet in die korte tijd.

geleden ‘Far West’ opgericht. De woningcorporaties in

Toch dragen sommigen bij aan de leefbaarheid. “Op initia

Nieuw West droegen hun woningbezit aan Far West over.

tief van Rochdale en Far West is een stichting opgezet

In 2011 worden de woningen in Nieuw West mogelijk weer

met een wisselende groep studenten. Zij betalen geen

verdeeld over de oorspronkelijke eigenaren, waaronder

huur – wel gas, licht en water – en geven daar iets voor

Rochdale. “Voor ons is dat lastig, want we weten nu nog niet

terug. Wij begeleiden dat. De studenten zijn actief bezig

welke woningen volgend jaar van Rochdale zijn en welke van

met de kinderen in de buurt: sport- en spelactiviteiten,

De Key of Stadgenoot. We kunnen dus geen grote plannen

maar bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding. Dat werkt

maken die investeringen vragen. Dat is jammer.”

goed. De kinderen hebben iets te doen en zijn indirect

Van oorsprong werkte Faisal in de detailhandel. “Ik wilde iets

betrokken bij de buurt. Ze helpen ook mee met schoon-

doen met meer maatschappelijke inhoud. Toen kwam dit op

maakacties.” Als de kinderen zich een aantal keren nuttig

mijn pad. Heerlijk. Je moet het wel in je hebben; niet te snel

hebben gemaakt, gaan ze als groep iets leuks doen, zoals

gestrest raken. Proberen samen met politie, overheid, corpo-

naar de bioscoop.

raties én bewoners de buurt leuk en mooi te houden.”
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‘Veel aandacht voor
uitleggen en handhaven
van woonregels’
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Beterburen: smeerolie bij
overlast en onenigheid
Burenbemiddeling is geen Amsterdamse uitvinding. Toen in
2003 een groep initiatiefnemers naar toenmalig burgemeester
Cohen stapte, was het in Rotterdam al gemeengoed. Inmiddels kennen 165 gemeentes burenbemiddeling. En het werkt.
‘Beterburen’ in Amsterdam weet twee van de drie conflicten
tot een oplossing te helpen brengen. Daarbij speelt vroege
interventie een belangrijke rol.

‘Beterburen’ wordt voor de helft gefinancierd door sociale verhuurders, via de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De andere helft wordt gedeeld door de Centrale Stad en de
verschillende stadsdelen. “De corporaties zijn onze belangrijkste
verwijzers”, zegt directeur Bente Thé. “We bemiddelen bij burenconflicten. Voor iedere Amsterdammer: arm of rijk, jong of oud.”
175 bemiddelaars
In de stad wonen mensen dicht op elkaar. We weten vaak niet
wie onze buren zijn, maar we hebben soms wel last van elkaar.
We leven veel meer op onszelf dan vroeger. Hoe kun je volgens
Bente Thé zorgen dat woonoverlast niet escaleert? “Je moet er al
in de beginfase bij zijn. Liefst op een moment dat mensen elkaar
nog aankijken. We bemiddelen alleen als iemand zelf al heeft
geprobeerd het conflict op te lossen.” De 175 bemiddelaars van
‘Beterburen’ zijn getrainde vrijwilligers, verdeeld over tien stadsdelen. “Elke zes weken hebben ze ‘intervisie’ met de eigen groep.
Ieder jaar is er bijscholing, bijvoorbeeld cursussen over oplossingsgericht bemiddelen of geweldloze communicatie. Amsterdam heeft met veel verschillende culturen te maken. Daarom
komt ook ‘intercultureel bemiddelen’ aan bod. Zo mogelijk kijken
we welke bemiddelaars bij welke zaak passen. Bijvoorbeeld een
manlijke en vrouwelijke bemiddelaar of jongere bemiddelaars als
het gaat om een ruzie waar ook jongeren bij betrokken zijn. In
Zuidoost is een speciale groep jongerenbemiddelaars actief.”
Twee versies
“We bellen eerst met de klager om te horen wat er speelt. Daarna zoeken we twee bemiddelaars in het stadsdeel. Die gaan
langs voor een intakegesprek bij beide partijen afzonderlijk.
Vaak komt naar voren, bij bijvoorbeeld geluidsoverlast, dat er
méér achter zit. Ontslag bijvoorbeeld, of ziekte, waardoor men
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zich snellerergert. Of de buren hebben zich nooit voorgesteld of
doen niet wat de vorige buren altijd deden.” Vervolgens bezoeken de bemiddelaars de andere partij: “Die krijgt gelegenheid
zijn eigen verhaal te vertellen. Want waar twee kijven, hebben
twee schuld.” Als beiden instemmen, wordt een gezamenlijk
bemiddelingsgesprek georganiseerd op een neutrale plek. Hier
spreken de buren onder begeleiding van de bemiddelaars met
elkaar. Pas als ze begrip hebben voor elkaars verhaal wordt ze
gevraagd oplossingen te bedenken voor de overlast die wordt
ervaren. Als je niet lekker woont, is dat een probleem. Een prettige leefomgeving waar je je veilig voelt, is een basisbehoefte.”
Zes weken
Soms ontstaat na de intakegesprekken spontaan contact en
gedragsverandering. Bemiddelen is dan niet meer nodig. “Het
maakt niet uit hoe buren weer tot elkaar komen, als ze dat maar
samen doen. Wij zijn ‘facilitators’: we helpen het gesprek op
gang te brengen. Bij bemiddelingsgesprekken zien we vaak dat
er onvoldoende begrip is voor elkaars situatie. We proberen
de onderliggende problemen boven water te krijgen. De buren
beslissen uiteindelijk samen hoe ze het oplossen en of ze het op
papier zetten in een contract. Na een week of zes bellen we op of

‘Jullie
hoeven
geen
vrienden
te worden,
als je maar
tot een
oplossing
komt’

alles in orde is. Het belangrijkste is dat de partijen zelf met elkaar
leren communiceren. We zeggen: ‘Je hoeft geen vrienden te worden, als je maar iets over elkaar weet en elkaar op tijd opzoekt
als er iets is.’ Dan is er meer en sneller begrip.”
780 zaken
In 2006 ontving Beterburen 209 aanmeldingen. In 2010 waren
dat er 780, verspreid over alle Amsterdamse stadsdelen. “Deze
enorme groei komt doordat ons werk bekender is geworden
en de corporaties sinds 2007 meefinancieren, waardoor we
ook meer aan PR konden doen. “ In gevallen dat sprake is van
geweld, zware verslaving of ernstige psychiatrie, verwijst Beter
buren door naar andere instanties. “Onze kantoormedewerkers
zijn getraind om dergelijke situaties te herkennen. Je kunt niet
afgaan op iedere klager die zijn buurman omschrijft als een
gewelddadige verslaafde of alcoholist.”
Verwijzers hebben niet altijd door dat op het oog kleine onenigheid kan uitgroeien tot een groot conflict. “We worden ook wel
eens ingeschakeld als het conflict al behoorlijk is geëscaleerd.
Dan waren we er graag eerder bij geweest. Wij hebben liever
dat we er een keer te vaak bij gehaald worden, dan andersom.
Daar ligt nog winst.” Bij mensen die al jaren niet meer met elkaar praten is de kans op succes klein. “Wij zijn geen wonderolie,
maar kunnen wel als smeerolie fungeren.”
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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’.
Rochdale is actief in 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

Prioritering in de wijkaanpak
We kunnen niet alles meer doen. Feit is dat de financiering van de wijkaanpak via het Rijk stopt. In
2011 wordt nog wel geheven en uitgekeerd, maar het feit dat er nog bezwaarmakende corporaties zijn,
vormt een risico. Na 2011 is er waarschijnlijk geen subsidie meer ten behoeve van de wijkaanpak. Een
en ander zet een rem op een verdere uitbreiding van activiteiten. Inmiddels zijn we van mening dat
focus op zijn plaats is. Daarom zijn we in 2010 gestart met het kritisch heroverwegen van onze activiteiten, ook die van de wijkaanpak.
In 2010 hebben we onze activiteiten nog uitgevoerd zoals gepland. Voor 2011 hebben we in 2010 wel
keuzen gemaakt. De uitspraak “schoenmaker blijf bij je leest” is hierop van toepassing. We leggen het
zwaartepunt in 2011 bij datgene wat echt nodig is en wat wij tot onze kerntaak rekenen: het huisvesten
van diegene die zich op de vrije markt niet kunnen redden en leefbare wijken. Dat betekent concreet
dat complexen en wijken schoon, heel en veilig zijn. Het middel van sloop en nieuwbouw zal minder
vaak kunnen worden ingezet bij de wijkaanpak. Samen met bewoners zal worden gezocht naar andere
middelen: in de fysieke sfeer door middel van renovatie en groot onderhoud en in de sociale sfeer door
middel van toezicht en sociaal beheer.
De nadruk ligt op het belang van onze aanwezigheid en het beheer in de wijk. Onze huismeesters of
wijkbeheerders zijn fysiek in de wijk aanwezig en zijn makkelijk aanspreekbaar voor huurders. Ook
hebben zij korte lijnen met politie, meldpunten en vooral huurders. Ook zijn er tussen wijkbeheerders
en sociaal beheer korte lijnen met “achter de voordeur” projecten en maatschappelijk werk. Hierdoor
hebben zij een cruciale rol in de vroegsignalering van problemen en overlastsituaties/locaties.
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We zullen onze reguliere activiteiten blijven doen en ons hierbij richten op de wijken die dat hard nodig
hebben. Succesvolle projecten worden voortgezet. De opgebouwde samenwerkingsverbanden koesteren we, houden we in stand en blijven we benutten.
Inzet in 2010 en aanvraag van projectsteun
Rochdale heeft voor de extra inzet in de aandachtswijken in 2010 bijzondere projectsteun aangevraagd
bij het CFV. Een overzicht van de extra inspanningen en projecten is opgenomen in de bijlage.
De Amsterdamse corporaties investeerden in 2010 in totaal € 201 miljoen in de vijf Amsterdamse
Vogelaarwijken. Het ging hierbij om 454 projecten. Rochdale investeerde met 76 projecten ruim € 25
miljoen waarvan ruim € 12 miljoen subsidiabel en additioneel. De totale investering van de Amsterdamse corporaties overtrof de beschikbare projectsteun (€ 19,3 voor Amsterdam) aanzienlijk. Voor 50
projecten van de 454 projecten uit 2010 is door de gezamenlijke Amsterdamse corporaties bijzondere
projectsteun aangevraagd.
Rochdale is ook actief in de wijk Poelenburg in Zaanstad, tevens een van de 40 wijken. Samen met
bewoners en partners uit Poelenburg is het Wijkactieplan Poelenburg opgesteld. De uitvoerings
overeenkomst is daar tot stand gekomen samen met de gemeente Zaanstad en de andere daar actieve
corporaties. Ook voor de extra inzet in de wijk Poelenburg hebben we in 2010 projectsteun aan
gevraagd. De Zaanse corporaties investeerden gezamenlijk in 2010 in totaal € 1,9 miljoen in Poelen
burg. Het aandeel van Rochdale in Poelenburg was een investering van bijna € 900.000. De activiteiten
die Rochdale in 2010 in de wijk Poelenburg heeft ondernomen zijn eveneens opgenomen in de bijlage.
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‘We willen meer met
de woningcorporaties
samenwerken’
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Sociaal-maatschappelijke steun in Prachtwijk Poelenburg
Enkele jaren geleden bestemde toenmalig minister Vogelaar in overleg met de woningcorporaties
grote sommen geld voor de ‘wijkaanpak’. Ondersteuning van de bewoners van een aantal sociaal
kwetsbare stadswijken, verspreid over het land. Aandachtswijken werden ze genoemd. Kracht- of
prachtwijken ook, vanuit de gedachte dat de bewoners genoeg potentieel hebben om met enige
hulp zelf iets van hun woonomgeving te maken. De Zaanse wijk Poelenburg is er één van. Midden in
Poelenburg staat het ‘Infohuis’. Daar treffen we Nuriye Bice.

Vanuit ‘Saen Professionals’ coördineert Nuriye de sociaal-

We doen heel veel. De grens ligt bij advocatuur en inkom-

maatschappelijke

stenbelasting. Daar zijn andere specialisten voor. Maar met

ondersteuning

en

begeleiding

van

bewoners van Poelenburg. “Het project loopt sinds 2009.

formulieren voor toeslagen helpen we bijvoorbeeld wel.”

Het laatste half jaar werken wij vanuit het Infohuis aan het
verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen voor

Korte lijnen…

een deel van het Sociaal plan van Nieuw Poelenburg.“ In

Als het nodig is, meldt Nuriye mensen aan bij de gemeente

dat infohuis gebeurt veel meer: “Het is een laagdrempelig

voor schuldhulpverlening of, afhankelijk van de situatie, bij

informatiecentrum, waar bewoners terecht kunnen voor

andere instanties die kunnen helpen. “Wij hebben korte

informatie over de plannen voor zowel ruimtelijke als sociale

lijnen met GGZ, woningcorporaties, GGD, Gemeente,

vernieuwing in Poelenburg. Een vraagbaak voor de wijk.”

Centrum Jong, maar ook met nutsbedrijven: waterleiding,
energie, telefoon. Grote organisaties en instellingen, waar

Thuisadministratie

mensen die het Nederlands slecht beheersen, soms tegen

‘Sociaal-maatschappelijke ondersteuning en begeleiding’ is

een muur op botsen. Veel mensen uit andere landen lopen

nogal een mond vol. Wat is de hoofdmoot? “Buurtbewoners

vast op de Nederlandse wetgeving. Ze weten niet goed wat

die dat nodig hebben, helpen we bijvoorbeeld bij het

hun rechten en plichten zijn.”

ordenen van hun thuisadministratie”, zegt Nuriye. “In
tijdelijke trajecten die gemiddeld een half jaar duren.” De

…Ook naar de bewoners

projectmedewerker is drie dagen per week aanwezig. “Twee

“De ondersteuning die wij bieden is bedoeld voor Poelen-

van die dagen zijn voor maximaal 15 bewoners die inten-

burg en Zaandam Zuid. Maar het Infohuis trekt mensen uit

sief begeleid worden en wekelijks op spreekuur komen. We

heel Zaanstad. Vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar

begeleiden ze bij het ordenen en op orde houden van hun

aan. Onze projectmedewerker spreekt soms 18 mensen op

thuisadministratie: post openen, formulieren invullen, tele-

een middag. Wij zijn aan het kijken of we moeten uitbreiden

foongesprekken plegen. Voor veel mensen is het moeilijk

en heel Zaanstad gaan bedienen. Voordeel van onze werk-

met grote instanties te communiceren. Wij stimuleren ze

wijze is dat we dicht op de mensen zitten. Niet ergens in een

en als sprake is van een echte taalbarrière, nemen we het

kantoor. We spreken de mensen persoonlijk en kennen ze.”

over.” Dat komt regelmatig voor in Poelenburg, 80% van de
bewoners is van allochtone afkomst.

De woningcorporaties dragen bij aan de financiering van
trajecten als deze. “Ze voelen zich verantwoordelijk voor

Brede ondersteuning

de sociale samenhang in de wijken. Op dit moment praten

Vaak zijn mensen relatief laag opgeleid. Mede daardoor kent

we met woningcorporatie Parteon of we iets aan hun huur

Poelenburg meer sociale en maatschappelijke problemen

achterstanden kunnen helpen doen. Want als wij er op tijd

dan de gemiddelde wijk. Een dag per week houdt de

bij zijn, bijvoorbeeld bij een overzichtelijke huurachterstand

projectmedewerker een open spreekuur in het Infohuis.

of andere sociale problemen, kunnen we vaak veel bereiken

“Zonder afspraak kunnen buurtbewoners terecht met aller

in preventieve zin. We willen niet dweilen met de kraan

lei vragen over schulden, werk en uitkering, opleiding of

open. Gewoon samen met anderen zorgen dat de emmer

voor hulp bij formulieren die moeten worden ingevuld.

niet overloopt.”
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3	Voorraad
3.1 Marktontwikkelingen
De woningmarkt heeft in 2010 niet de opgaande trend te zien gegeven die in andere delen van de
economie wel zichtbaar werd. Op die woningmarkt is een duidelijke tweedeling: aan de ene kant
een toenemende vraag naar goedkope huurwoningen, aan de andere kant teruglopende vraag naar
markthuur- en koopwoningen.
Van die teruglopende vraag naar koopwoningen, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad,
hadden wij de meeste last. De teruglopende vraag was het gevolg van een combinatie van factoren.
Structureel zijn (ook na het aantreden van het nieuwe kabinet) de hypotheekrenteaftrek, de blijvende
onzekerheid over het inkomen op langere termijn, de teruglopende financieringsmogelijkheden bij
banken en de mede als gevolg daarvan ingezette waardedaling van koopwoningen.
Daarnaast hadden we last van de afschaffing van de zogenaamde Startersrenteregeling die het starters mogelijk maakte lager in te stappen op de koopmarkt. Starters hebben steeds minder mogelijkheden om te kopen, of blijven zitten wachten op een prijsdaling.
De eind 2010 aangekondigde verdere beperking van de financieringsmogelijkheden gaf paradoxaal
genoeg nog even een extra injectie aan de verkopen, maar dat voorspelt niet veel goeds voor 2011.
Voor de doorstromers ziet het er niet veel beter uit: zij hopen op een behoorlijke opbrengst van hun
oude woning, maar die wordt steeds lastiger te verkopen en zo zit de gehele koopmarkt langzamerhand op slot.
Wie zou verwachten dat dit nog extra vraag naar duurdere huurwoningen zou opleveren kwam ook
bedrogen uit: ook daar stagnatie en in het echt dure segment leegstand.

Verkoop als basis voor voldoende liquiditeit
Als iets het afgelopen jaar duidelijk is geworden: een behoorlijk voldoende verkoopvolume is noodzakelijk om over voldoende liquide middelen te beschikken om onze sociale woningvoorraad op peil
te houden. En juist op dit punt hadden we in 2010 zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw
forse tegenvallers.
Medio 2010 werd duidelijk dat we de verkoopdoelen die we onszelf gesteld hadden lang niet zouden
halen. De verkoop van nieuwbouwwoningen verliep even moeizaam als die van bestaande woningen.
Eind 2010 hebben we nog 355 (bijna) opgeleverde, onverkochte nieuwbouwwoningen in bezit. Het
overgrote deel is in 2010 opgeleverd. Het zijn grotendeels projecten die nog zijn ontworpen en gestart
voor de crisis van oktober 2008. Ons plan voorziet behalve in stroomlijning van het verkoopproces in
drie opties: prijsverlaging, in de verhuur nemen of bloksgewijs verkopen aan een belegger.
Ook in de bestaande bouw viel de verkoop tegen, van de geplande 400 woningen hebben we er eind
2010 maar zo’n 215 daadwerkelijk verkocht.
Tenslotte hebben wij besloten in enkele gevallen woningbezit te verkopen aan collega corporaties. Het
gaat in de eerste plaats om woningbezit in die gebieden die niet tot ons werkgebied behoren, namelijk
Heemskerk (Wonen op Maat) en Katwijk, maar ook is een intentieovereenkomst met corporatie IntermarisHoeksteen gesloten om te bezien of verkoop van ons bezit in Purmerend op een verantwoorde
manier mogelijk is.
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Maatregelen in de portefeuille
Ondanks ons plan, diverse acties en verkoopbevorderende maatregelen, hebben we ons investeringsprogramma fors moeten bijstellen.
Er zijn in 2010 stevige maatregelen genomen in de projectenportefeuille. Er zijn renovatie- en nieuwbouwprojecten uitgesteld, gefaseerd over een langere periode of versoberd. Ook is besloten om af te
zien van een aantal projecten.
In de afwegingen is zowel gelet op het maatschappelijk belang van het project, als op de schade die
ontstaat als het project onverhoopt niet door gaat. Veel nieuwbouwprojecten waarvoor nog geen
verplichtingen waren aangegaan, werden in de loop van 2010 afgeblazen of in de ijskast gezet. Er is
een aantal projecten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan met de gemeente of partners die we
lieverniet zouden hebben doorgezet. Als het maar even kon, zetten wij onze beperkte middelen in voor
projecten die tot onze kernactiviteiten behoren: de drugsopvang Flierbosdreef en het project Bezaanjachtplein zijn daar goede voorbeelden van.
Ook hebben we enkele projecten die we ‘erfenissen uit het verleden’ noemen (projecten als de Nieuwe
Meer, Frankemaheerd en Elseviergebouw). We proberen waar mogelijk afscheid te nemen van deze
verplichtingen, zodat we andere projecten alsnog kunnen laten doorgaan. Voor Frankemaheerd
worden de mogelijkheden voor de langere termijn onderzocht en momenteel wordt gewerkt aan een
tijdelijke invulling van het complex.

Strategie in de komende jaren
De belangrijkste les is dat we scherpere keuzes leren maken waar we nu wel en niet als woning
corporatie voor zijn. We hebben te veel willen doen en hebben soms te grote risico’s genomen. Los
van de marktomstandigheden, willen we als woningcorporatie alleen nog in koopprojecten meedoen
als dat noodzakelijk is voor de gewenste menging van woningbezit in de herstructureringwijken en
geen marktpartij bereid is in te stappen. Maar ook dan doen we het alleen nog als een behoorlijke
voorverkoop verzekerd is.
De aandacht zal nu met name gericht zijn op onze echte doelgroep en de woningen die voor hen
bestemd zijn, voor bestaand bezit, bestaande wijken en voor goed beheer.
Mede om deze reden is inmiddels gestart met de actualisatie van ons koersdocument. Het koersdocument is ons strategische plan. Het geeft aan waar we voor staan. Het huidige koersdocument
is geschreven vóór de economische crisis en heeft een vrij algemeen karakter. Onderdelen van het
koersdocument zijn vaak niet concreet genoeg om als leidraad te kunnen fungeren. In 2011 wordt het
koersdocument geactualiseerd, bijgesteld, geconcretiseerd en uitgewerkt met welomschreven doelstellingen voor de nabije toekomst.
In 2010 zijn we ook gestart met de eerste fase van ons strategisch voorraadbeleid, het zogenaamde
portfoliobeleid. Hierin wordt de doelportefeuille van Rochdale voor de komende 5 á 10 jaar geformu
leerd. Op hoofdlijnen komen hierin aan de orde: stand en kwaliteit van het bezit, doelgroepen,
duurzaamheid en labeling van complexen voor verkoop.
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3.2 Woningvoorraad
Het totale bezit van Rochdale bestond op 31 december 2010 uit 41.371 woningen, wooneenheden,
parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Het aantal verhuureenheden is daarmee in het verslagjaar iets
toegenomen (in 2009 was de som 41.368).
Veranderingen in de voorraad in absolute aantallen (niet afgerond)
		
Woningen Wooneenheden Woonwagens en
Bedrijfs- en
				 standplaatsen overige panden*
Stand begin 2010
Nieuwbouw

37.706,5

1.190,5

Totaal

15

2.455,5

41.367,5

322

0

0

106

428

57

0

0

11

68

Aankoop

33

189

5

0

227

Samenvoeging

Sloop

-53

-3

0

-1

-57

Verkoop

203

1

0

3

207

0

0

0

0

0

-14

6

-2

8,5

-1,5

37.782,5

1.003,5

8

2.577

41.371

Overdracht aan toegelaten
instellingen
Administratief
Stand eind 2010

* Bedrijfspanden, maatschappelijk onroerend goed, garages, zorgcentra en overige eenheden
** Totalen zijn afgerond op hele getallen, daarom komt de som niet overeen met de delen

In totaal werden 428 verhuureenheden aan de voorraad toegevoegd door nieuwbouw. Dit betrof 322
nieuw gebouwde woningen. Ook zijn 106 verhuureenheden zoals zorgcentra, maatschappelijk onroerend
goed, bedrijfspanden en garages en parkeerplaatsen nieuw gebouwd.
In totaal zijn er 227 verhuureenheden ingeleverd door sloop. Er werden 33 woningen, 189 wooneenheden,
1 woonwagen en 4 standplaatsen gesloopt.
De som van sloop en nieuwbouw betekent voor de voorraad een positief saldo van 201 verhuureenheden.
Hiernaast zijn er in totaal 68 verhuureenheden aangekocht, waarvan 57 woningen. Dit betreft onder
andere 42 eenheden in Amsterdam Westerpark die we van collega corporatie Stadgenoot hebben
aangekocht. De rest betreft aankoop van woningen uit eigen verbindingen in Amsterdam Zuidoost.
In totaal werden 204 huurwoningen aan natuurlijke personen verkocht. Aan onze eigen huurders zijn
vijf verhuureenheden verkocht.
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Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) en
Maatschappelijk Onroerend Goed (MOG)
In 2010 behoorde tot het totale bezit van Rochdale 732 bedrijfsruimten, waarvan 205 maatschappelijke
en 527 commerciële bedrijfsruimten.
Samenstelling bezit eind 2010 bedrijfs- en overige panden (afgerond)
Amsterdam
		
		

Garages en

Bedrijfs-

Maatschappe-

Commerciële

Overig

parkeerruimten
plaatsen		

lijke bedrijfsruimte

bedrijfsruimte

bezit*

Almere
Amsterdam

2

1

0

1

0

1.141

677

186

491

102

Diemen

140

5

3

2

0

Heemskerk

194

0

0

0

4

Katwijk

0

0

0

0

0

Landsmeer

0

0

0

0

2

Purmerend

0

4

4

0

7

241

45

12

33

12

1.718

732

205

527

127

Zaanstad
Totaal

* Dit betreft bergruimten, 1 verzorgingshuis in Amsterdam en 1 in Zaanstad en enige gemeenschappelijke
ruimten

Eigendom en beheer
Van de 41.371 eenheden die Rochdale in bezit heeft, heeft Rochdale 37.501 eenheden ook zelf in beheer. Daarnaast beheert Rochdale nog eenheden van andere toegelaten instellingen. In totaal beheert
Rochdale 41.141 eenheden. Rochdale heeft de herstructurering in Nieuw West voor een belangrijk deel
uitbesteed aan Far West. Rochdale is het beheer ervan zelf blijven verzorgen.
Eenheden in eigendom en beheer 2010 (afgerond)
In beheer ->
Eigen beheer
			
			
In eigendom
In eigendom andere toegelaten
instelling

37.501

In beheer van
overige
verhuurder

Totaal

3832*

38

41.371

3.606**

In eigendom overige verhuurder
Totaal

In beheer van
andere toegelaten
instelling

3.606

34			
41.141

3832

38

34
45.011

* WoonopMaat (2399) en Duwo (1433)
** Far West

73

jaarverslag 2010

Allround vakman: technische én sociale taak
Wie een woning huurt van een woningcorporatie, krijgt eens in de zoveel tijd een vakman over de
vloer om wat onderhoud aan de woning te plegen. Het kan een timmerman zijn, een loodgieter, een
verwarmingsmonteur of een schilder. Of een allrounder als René van Neure. Hoe ziet zijn werk er uit?

René is nu ongeveer elf jaar in dienst bij Rochdale Onder-

dag. Dat doen we met twee man. Eerst verwijderen we de

houd. Als vakman werk je meestal voor een bepaalde ves-

oude keuken. Als er opnieuw betegeld moet worden, komt

tiging. Op dit moment is dat voor René vestiging Noord:

daar een specialist voor. Vervolgens komen we terug om de

Purmerend, Amsterdam Noord, Zaandam. Hij houdt zich

nieuwe keuken te plaatsen. Gemiddeld duurt het vier uur om

vaak bezig met het vernieuwen van keukens, maar doet ook

een keuken te verwijderen en te plaatsen.”

ander werk: bijvoorbeeld mutatieonderhoud, reparaties aan
deuren, elektra en sanitair. Voor gecompliceerde klussen

Under construction

komt een specialist. De allrounder regelt de rest.

“Vroeger was ‘De Vaklieden’ een aparte BV onder Rochdale.
We heten sinds kort ‘Rochdale Onderhoud’. De stickers

Bliksembezoek

gaan binnenkort op de busjes. De terugkeer binnen de orga-

“Wij lopen in hoofdzaak van de ene naar de andere klant.

nisatie van Rochdale heeft te maken met de reorganisatie na

Slot van de voordeur kapot? De vakman lost het voor u op.

de bestuurscrisis en de economische crisis. Kleiner denken,

Ook het vervangen van een keuken kan in principe in een

meer voor elkaar krijgen voor de huurder is het devies.

‘Communicatie is één van
de leuke kanten van het vak’
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Als vakman heb je een ‘black box’ in de bus die bijhoudt

Creativiteit

waar je bent en waar je heen moet. Verder ben je de hele dag

“Ik ben ook leermeester. De laatste drie jaar heb ik een leer-

op stap zonder dat iemand je direct ter plaatse leiding geeft.

ling bij me. Soms gaat hij mee met een onderaannemer om

Er is dus motivatie nodig om je werk goed te blijven doen.

in de nieuwbouw andere dingen te leren. Bij mij leert hij zijn

De stijl van de organisatie en van leiding geven kunnen daar

creativiteit en oplossend vermogen te gebruiken. Voor dat

veel aan bijdragen.”

oplossend vermogen grijpen we soms terug op kennis die in
onze hoofden zit en nergens op papier staat . Een veertje dat

Communicatie

niet meer wordt gemaakt, maar wel uit een bepaald model

“Vaklieden komen dagelijks bij huurders thuis. Vaak vertrek

slot gesloopt kan worden dat nog ergens ligt. Zo bespaar

ik weer met het idee dat ik iemand een goede dag heb be-

je kosten. Het is een spel, kost soms wat tijd. Maar het is

zorgd. Overal is het anders. De persoon, de klus, de achter

effectief.”

gronden. Communicatie is daarbij belangrijk en een van de
leuke kanten van het vak. Taalbarrières? Daar leer je mee

Sociale taak

omgaan.

“In het verleden heb ik een tijd als verpleegkundige B

En als je zelf plezier in je werk hebt, is die communicatie een

gewerkt. Ik leerde op een andere manier de boog te spannen.

belangrijk instrument. Soms moet je een spel spelen. Vooral

We komen in allerlei soorten woningen. Mensen wonen en

als je ziet dat iemand al boos op je is als de deur open gaat;

leven op duizend verschillende manieren. Belangrijk is dat

voor je iets fout hebt kunnen doen. Dan speel ik een toneel-

je in staat bent mensen gelegenheid te geven hun verhaal te

spel om ze weer de vrolijke kant op te krijgen. Netjes blijven

doen. Je lost één praktisch dingetje op, maar vaak is er nog

en met een goed gevoel binnen stappen. Of een milde grap:

wel meer wat ze kwijt willen. Om dat te kunnen doen, leren

“Wilt u nog afscheid nemen van uw oude keuken?” Dan

we meer dan alleen technische dingen. Het gaat ook vaak

komt het in negen van de tien gevallen goed.”

over klantgerichtheid en dergelijke.”
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Far West
De marktontwikkelingen hebben ook de basis voor de vernieuwingsplannen voor de Westelijke Tuinsteden aangetast. De voorziene grootschalige herontwikkeling met een fors accent op sloop – nieuwbouw zal niet alleen ernstig worden vertraagd, maar waarschijnlijk ook van karakter veranderen.
Dat heeft ook gevolgen voor Far West, de ontwikkelingscombinatie voor de vernieuwing van de
WestelijkeTuinsteden waarin wij samenwerken met De Key en Stadsgenoot. In oktober 2010 hebben
de drie leden van Far West een voorgenomen besluit tot beëindiging genomen. De afwikkeling vraagt
nog geruime tijd en naar verwachting zal Far West pas eind 2011 officieel worden opgeheven. Het
ingebrachte bezit in Far West zal onder de leden naar rato worden herverdeeld.

3.3 Woningkwaliteit
Rochdale zorgt zelf voor het groot onderhoud en reparaties aan de woningen. Hiertoe is in 2010
Rochdale Onderhoud (De Vaklieden) onderdeel van de organisatie geworden. Uitstel en afstel van
projecten zorgt ervoor dat er juist meer onderhoud nodig is, onderhoud dat in aanloop naar de uit
voering van een project niet meer plaatsgevonden heeft, moet dan alsnog uitgevoerd worden.
We hebben de kwaliteit van ons bezit nog niet goed in beeld. In 2010 is voor het Strategisch Voorraad
beleid gestart met het in kaart brengen van de kwaliteit van ons bezit. Medio 2011 zal deze fase
afgerond worden. Op basis van de uitkomsten kunnen we gerichte keuzes maken.
Een gemiddelde huurder heeft gedurende de contractsperiode slechts beperkt contact met de corporatie. Dat contact is er alleen bij het afsluiten van het huurcontract, bij de beëindiging van het contract,
bij huurachterstanden en bij storingen of onderhoudsverzoeken. Op deze momenten ervaart hij of zij
persoonlijk de kwaliteit van de dienstverlening. Het zijn juist de ervaringen in deze contacten waarop
het oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening wordt gebaseerd.

Woningbezit naar kwaliteitsklasse
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 2009 is de verdeling van eenheden naar
kwaliteitsklassen niet sterk gewijzigd.
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Woningbezit naar kwaliteitsklasse (afgerond, absolute aantallen)
Gemeenten in werk(Nog) niet
gebied van Rochdale in beheer**
Almere
Amsterdam
Breukelen
Diemen
Heemskerk

Tot 65
punten

65-90
punten

90-115
punten

115-142 142 punten
punten
en meer

Totaal

0

0

0

10

20

0

30

2.599

192

3.883

8.480

9.102

3.466

27.722

5

0

0

0

0

0

5

16

15

102

399

1.241

535

2.308

0

3

27

438

1.065

672

2.205

Katwijk

38

0

0

0

0

0

38

Landsmeer

21

2

22

24

87

184

340

Purmerend

59

0

139

326

750

886

2.160

Zaanstad

99

3

89

574

2.268

953

3.986

2.837

215

4.262

10.251

14.533

6.696

38.794

Eindtotaal

* Woningen, wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in woonzorgcomplexen
** Nog niet in beheer: woningen in beheer bij instellingen, te koop staande onbewoonde huurwoningen

Begin 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van het energie
label in het woningwaarderingsstelsel. Dit betekent dat het WWS op 1 juli 2011 gewijzigd gaat worden.
In het nieuwe WWS worden de punten voor warmte-isolatie en installaties vervangen door punten
voor de energieprestatie (energielabel). Dit schept mogelijkheden tot aanpassing van de huur bij
energetischekwaliteitsverbetering.

Energetische kwaliteit
Voor de verbetering van de energieprestatie van ons bezit focussen wij ons op het renoveren van de
bestaande voorraad.
Vermindering van energieverbruik op wijkniveau vereist gezamenlijke inspanning van gemeente en
corporatie: stadsverwarming is een goed voorbeeld, maar ook kleinschaliger systemen (WKO, smart
systems) zijn opties. Investeringen in energieverbruik zijn onrendabel want in de huur niet terug te
krijgen. Het voordeel komt bij de gebruiker. Per 1 juli 2011 gaat de eindgebruiker via het WWS wel
meebetalen en dat biedt ons meer ruimte om rendabel aan het verbeteren van het energielabel van
onze woningen te werken.
In het licht van de afspraken met de gemeente Amsterdam in ‘Bouwen aan de Stad 2’ waarvan het
concept eind 2010 gereed was, is afgesproken dat in het SFV (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)
gelden beschikbaar komen die worden ingezet ter stimulering van extra investeringen in energie
besparing. Dit wordt vormgegeven via een subsidie per labelstap per woning in Amsterdam. In het
kader van ons strategisch voorraadbeleid wordt duurzaamheid operationeel gemaakt. Sinds 1 juli
2010 is Rochdale gecertificeerd voor het afgeven van energielabels. Onderdeel van het in kaart
brengen van de kwaliteit van ons bezit, zijn de energieprestaties van ons bezit. De uitkomsten worden
meegenomen in het portfolioplan, het eerste product van ons strategisch voorraadbeleid dat medio
2011 gereed is.
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De eerste uitkomsten uit de energielabeling (op basis van afgemelde energielabels en conceptlabels)
laat zien dat de meeste woningen van Rochdale een C, D of E label hebben.
Energielabels Rochdale 2010 in procenten
Energielabel

Aandeel van de voorraad in %

	A	

7,8

B

4,5

C

17,9

D

23,9

	E	

23,5

F

15,3

	G	

7,2

Totaal

100

3.4	Verkoop
Met de huidige ervaring en voorspelling van de markt hebben we onze doelen voor de verkoop van
woningen in 2010 fors naar beneden moeten bijstellen. Toeslagen van het rijk voor starters op de woningmarkt, zoals de koopsubsidie en ook de starterslening zijn afgeschaft. Dit heeft grote gevolgen voor
de doorstroming op de woningmarkt. 2010 heeft in het teken gestaan van het zoeken naar mogelijkheden
om de verkoop te kunnen bevorderen. Om de verkoop te optimaliseren is een centrale afdeling verkoop
ingericht en er is gestart met het verbeteren van de werkprocessen.

Verkoopbevorderende maatregelen
Hoofdelement in het programma voor de stimulering van de verkoop van woningen is het stimuleren van
potentiële kopers. Daarnaast is alles erop gericht om de vergroting van de nieuwbouwvoorraad met nieuwe
opleveringen te voorkomen: er worden geen koopwoningen meer gebouwd zonder voorverkooppercentage van minimaal 70%. Waar mogelijk stoppen we met de voorbereiding en realisatie van die projecten.
Niettemin zal het in enkele gevallen onontkoombaar zijn dat we toch gaan bouwen, namelijk
als contractuele verplichtingen ons daartoe dwingen of de kosten van stoppen hoger zijn dan de
geprognosticeerde risico’s.
Maatregelen t.b.v. verkoop van nieuwbouwwoningen
De doelstelling voor 2011 is dat we de nieuwbouwvoorraad eind 2011 tot de helft hebben teruggebracht.
We hebben diverse acties uitgevoerd om nieuwbouwwoningen verkocht te krijgen; de belangrijkste zijn:
• Prijsverlaging of aanbieding van extra opties
•	Aangeboden woningen: advies en omzetting naar markthuur
•	Verkoop van complexen aan beleggers (aanvankelijk via een tender)
• Onderzoek naar mogelijkheden voor stimulerende maatregelen voor starters zoals Koopbrug,
Koopgarant en de Startersrenteregeling

78

jaarverslag 2010

•	Allerlei extra middelen om ons aanbod onder de aandacht van de potentiële kopers te brengen
zoals extra reclames, open dagen, Amsterdamse House Warming, inzetten modelwoningen
• Organisatie start bouw festiviteiten.
Maatregelen t.b.v. verkoop van bestaande huurwoningen
In de bestaande bouw hebben we ook een programma opgezet om de verkoop te stimuleren. Acties
die zijn ingezet ter bevordering van de verkoop van de bestaande bouw zijn:
• Maken van een actieplan verkoop bestaand bezit
• Inzichtelijk maken inzet social media bij verkoop woningen
•	Verlagen van prijzen
• Het bieden van keuzepakketten (bijvoorbeeld korting of een nieuwe keuken)
• December actie om langdurig te koop staande woningen extra onder de aandacht te brengen
•	Gebiedspromotie in wijken welke nog in ontwikkeling zijn
•	Vrij op Naam prijzen bij verkoop van huurwoningen
•	Scherpere afspraken met de makelaar.
De doelstelling is dat wij het in elk geval even goed doen als onze collega corporaties. Sommige
Amsterdamse corporaties hebben betere verkoopcijfers gerealiseerd in 2010. Voor ons is dat reden
geweest om ons interne proces van verkoopvoorbereiding door te lichten en te verbeteren. Verder is
een verschil dat wij relatief weinig woningen aan zittende huurders verkopen. Ook daar gaan we ons
meer op richten.

Verkoop van huurwoningen aan particulieren
Voor mensen met een laag middeninkomen is het 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. De gemiddelde verkoopprijs van een
bestaande woning was in 2010 €190.900.
In 2010 zijn er 204 bestaande huurwoningen verkocht aan bewoners, waarvan vijf aan zittende huurders.
Er werden 217 nieuwbouwwoningen verkocht.
Verkoop van woningen en wooneenheden
Gemeenten
Verkochte koopwoningen
nieuwbouw

Amsterdam

Breukelen

Diemen

Heemskerk

Zaanstad

Totaal

186

0

0

0

31

217

5

0

0

0

0

5

Verkochte huurwoningen:
• zittende huurders
• overige natuurlijke personen

174

1

9

10

5

199

• toegelaten instellingen

0

0

0

0

0

0

• beleggers en overigen

0

0

0

0

0

0

365

1

9

10

36

421

Totaal
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‘Ik dacht:
ik wil zo’n erkertje’
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Van huren naar kopen in De Pijp
De P.L. Takbuurt in de Amsterdamse Pijp werd rond 1920 ontwikkeld door de architecten De Klerk
en Kramer. Die wisten toen nog niet dat hun bijzondere wooncomplex later zou worden uitgeroepen
tot ‘woningbouwproject van de twintigste eeuw’. Stewardess Swennia Heij kocht in 2010 haar huur
woning in de Mauvestraat. Statige architectuur met stijlvolle accenten. Om de vijf á zes woningen een
strang met puntdak en op de verdiepingen erkers in de woonkamers.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de bovenste verdieping

huis vanuit de lucht al zien. De vier markante gebouwen

‘opgetopt’. Enkele jaren geleden is het complex gereno-

vormen een duidelijk herkenbaar geheel.”

veerd en te koop aangeboden aan de bewoners. Leegkomende woningen verkoopt Rochdale op de vrije markt,

Voor Heij geen hutje op de hei

soms met winst. Winst die gebruikt wordt om de tekorten

Wonen in een portiekwoning moet je willen. “Alle buren

op nieuwbouw van sociale huurwoningen te dekken.

hebben hun eigen leven. Kinderen worden ouder en brutaler.
Dat maakt het soms een beetje lastig. Gelukkig heb ik zelf

Wachten op het juiste moment

met niemand ruzie. En bovendien: het hoort nou eenmaal bij

Zelf woont Swennia er nu tien jaar. “Ik kwam toen de straat

de stad. Als je dat niet wilt, dicht op elkaar wonen, dan moet

in voor de bezichtiging en dacht: ik hoop maar dat het

je verhuizen naar een hutje op de hei!”

een woning is met zo’n erkertje. Dat was zo en ik kreeg de
woning. Die heb ik gehuurd tot vorig jaar. In 2009 kregen we

De Pijp: overal dichtbij

als ‘zittende huurders’ onze woningen te koop aangeboden.

Er wordt aangebeld. Een opzichter van de aannemer komt

De eerste ronde heb ik voorbij laten gaan. Ik vond het te

binnen om de laatste ‘klachten’ op te nemen voor de eind

duur. Later zakte de prijs door de economische crisis en

oplevering van de woning. Swennia leidt hem rond. Als ze

kon ik ‘Vrij op Naam’ kopen. Ik kreeg het idee dat het nu

klaar is, vertelt ze over De Pijp: een prachtige buurt. “Het ligt

wel haalbaar zou zijn. Inderdaad kwam de financiering rond.

heel centraal. Om op Schiphol te komen hoef ik maar een

Toen heb ik toegehapt.”

minuut of wat te reizen naar station RAI of Zuid/WTC. Zo
ben ik binnen een uur op de luchthaven. Dat verwacht mijn

Thuis: favoriete bestemming

werkgever van me als ik oproepdienst heb. De Mauvestraat

Veel vliegende collega’s zijn gedwongen buiten Amster-

is een fijne, rustige straat, terwijl ik overal dicht bij zit. Ik kan

dam te gaan wonen. “Door de Europese regelgeving is een

lopen naar de Albert Cuypmarkt en wil ik verder de stad

stewardessensalaris nu meestal te hoog voor een sociale

in, dan stap ik op de fiets. Vooral in de zomer ben ik dol

huurwoning. Vrije sectorwoningen zijn met datzelfde salaris

op Amsterdam. Op Koninginnedag loop ik hier om de hoek

onbetaalbaar en financiering voor een koopwoning kan

op de Van Woustraat zo de vrijmarkt op. Ook ‘De Parade’

alleen als de prijs goed is.” Voor Swennia is dat probleem

is bijvoorbeeld dichtbij. En De Pijp is al lang niet meer die

nu gelukkig opgelost. “In de woning zelf voel ik me helemaal

saaie, grijze buurt van vroeger. Het is hier echt gaan leven!”

thuis. Op de bovenste verdieping heb ik nog een ruimte van
meer dan 30 vierkante meter. Daar is alleen elektra, dus ik
doe er nog niet veel mee.”
Als stewardess leeft ze vaak dagenlang uit een koffer. Dan
is het fantastisch om thuis te komen in je eigen huis. “Dat
is heel belangrijk: het moet de leukste bestemming blijven.
Als je zo veel weg bent, waardeer je je ‘thuis’ des te meer.
Als we bij het landen over Amsterdam vliegen, kan ik mijn
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Verkoop van nieuwbouwwoningen aan particulieren
In totaal werden in 2010 217 nieuwbouwwoningen verkocht aan particulieren.
Eind 2010 hadden we nog 355 (bijna) opgeleverde, onverkochte en onverhuurde nieuwbouwwoningen
in bezit. Het overgrote deel van de woningen is gelegen in Amsterdam Zuidoost. Dit betreft nieuwbouw
woningen die inmiddels (bijna) opgeleverd zijn maar nog niet zijn verkocht. Een aantal onverkochte
nieuwbouwwoningen werden omgezet naar de (markt)huur of worden ‘Te Woon’ aangeboden waarbij
de bewoner zelf mag kiezen of hij de woning koopt of huurt.
De toewijzing van nieuwe vrije sector koopwoningen heeft plaatsgevonden overeenkomstig de “Spelregels met betrekking tot de toewijzing van nieuwe vrije sector koopwoningen in Amsterdam” d.d.
13 december 2006 en verlengd op 10 februari 2009” tussen Vereniging Eigen huis en de Amsterdamse
Federatie van Woningcorporaties.

Verkoop aan beleggers
In 2010 hebben we ook nieuwbouw koopwoningen te koop aangeboden aan beleggers. Het valt op
dat de beleggingssector hier weer belangstelling voor krijgt. Pensioenfondsen hebben weer interesse
in verhuur van vastgoed vanwege de zekerheden op lange termijn.
Een voorbeeld van een succesvolle actie is de verkoop aan Achmea van nog te ontwikkelen koopwoningen aan de Schepenlaan en het Bezaanjachtplein in Amsterdam Noord. Het aanbieden van
de onverkochte koopwoningen in een tender aan beleggers heeft eveneens in 2010 geleid tot een
voorgenomen verkoop van woningen aan een belegger in het complex ‘Heart & Soul” in Amsterdam
Zuidoost. Het transport van de woningen heeft in 2011 plaatsgevonden.

Verkoop aan corporaties
Er zijn geen woningen en wooneenheden verkocht aan toegelaten instellingen.
In 2010 werd ons aandeel van het GAK gebouw overgedragen aan collega corporatie Stadgenoot. In
ruil voor de positie in het GAK gebouw zag Stadgenoot af van haar toegezegde belang van 50 procent
in het Elsevier gebouw en ontving Rochdale sociale huurwoningen in Westerpark.
In 2010 werden ook besluiten en soms plannen om delen van ons bezit te verkopen aan collega
corporaties genomen. Het gaat in de eerste plaats om woningbezit in die gebieden die niet tot ons
werkgebied behoren, namelijk Heemskerk (WoonopMaat) en Katwijk. Purmerend rekenen we vooralsnog wel tot ons werkgebied (regio Amsterdam), maar als we, door afscheid te nemen van het bezit in
Purmerend, een kwaliteitsslag kunnen maken in de rest van ons bezit besluiten we hiertoe. Daarvoor
onderzoeken we de mogelijkheid om bezit in Purmerend over te dragen aan corporatie IntermarisHoeksteen.
Rochdale en IntermarisHoeksteen tekenden eind 2010 een intentieovereenkomst waarin beide organisaties bekijken of overdracht van het bezit van Rochdale in Purmerend aan IntermarisHoeksteen een
optie is. Het gaat om ongeveer 2.100 huurwoningen van Rochdale in Purmerend waaronder ook het
Woonzorgcomplex Zuidland in de Weidevenne. De opbrengsten uit de verkoop wil Rochdale inzetten
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om te investeren in haar overige bezit en te kunnen blijven voorzien in goed en betaalbaar wonen. Door
de woningen te verkopen aan een andere corporatie, hebben de huidige huurders de zekerheid dat de
woningen sociale huurwoningen blijven.
De intentieovereenkomst heeft een looptijd van één jaar. Uiterlijk eind 2012 zal duidelijk zijn of er overeenstemming komt tussen de corporaties.

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.

3.5 Projectontwikkeling
Zoals aangegeven hebben wij als gevolg van de liquiditeitsproblemen fors in de projectenportefeuille
moeten snijden. De meest pijnlijke is wel het uitstel van de renovatie van flats aan De Boelelaan. De
bewoners van het eerste blok zijn inmiddels bijna allemaal al uitgeplaatst. De bewoners kregen in 2010
te horen dat de renovatie een paar jaar wordt uitgesteld. Dit vinden we vreselijk maar we kunnen niet
anders. Een ander voorbeeld van een project dat we graag hadden uitgevoerd is de renovatie van
woningen aan de Hasebroekstraat (Kinkerbuurt). Deze renovatie is eveneens uitgesteld. De bewoners
zijn in 2010 al uitgeplaatst en de panden uitgebroken. Een derde voorbeeld van een project wat ons
aan het hart gaat is de wijk Jeruzalem, waarvan de aanpak eveneens is uitgesteld. De uitplaatsing van
bewoners is al begonnen. Uiteindelijk gaat het plan door, maar niet vóór 2014. In de overbruggings
periode verhuren we de woningen tijdelijk.
Gelukkig zijn er ook projecten die wel doorgang vinden. Zo is in 2010 besloten de verslaafdenopvang
aan de Flierbosdreef in Amsterdam Zuidoost te realiseren. Hiervan is begin 2011 de eerste paal
geslagen. Ook de Amstelmeerschool in Amsterdam Noord zal er komen, een brede school met onder
andere kinderopvang. Verder maken we een aantal projecten af die in 2010 gestart zijn. In Amsterdam
Noord: Schepenlaan, de Banne, Bezaanjachtplein. Ook het prachtige renovatieproject aan de Zaan
straat in de Spaarndammerbuurt evenals de renovaties van Kortvoort fase 2 en Daalwijk in Zuidoost
zijn overeind gebleven.

Projectparticipatie
Stedelijke vernieuwing, waartoe renovatie, sloop en nieuwbouw behoren, is een ingrijpend proces
voor huurders. Het begeleiden van huurders die met sloop, nieuwbouw of renovatie te maken krijgen
is dan ook van groot belang. Rochdale heeft er een aparte afdeling voor. De medewerkers van deze
afdeling werken nauw samen in een team met projectmanagers. De afdeling onderhoudt het contact
met bewoners en projectcommissies en begeleidt bewoners bij verhuizing die noodzakelijk is vanwege
ingrijpende renovatie of sloop.
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Het jaar 2010 is anders dan voorgaande jaren. Het feit dat Rochdale in 2010 vanwege de economische
situatie kritisch keek naar de plannen en de planning van de verschillende projecten had gevolgen voor
de werkzaamheden van projectparticipatie. Normaal zijn de contacten met bewoners erop gericht om
hen zo efficiënt mogelijk te begeleiden bij een technische aanpak. Projectparticipatie vervult in die projecten die uitgesteld zijn geen actieve rol in om bewoners uit te plaatsen. Dit laat onverlet dat als bewoners
persé willen verhuizen dit ook kan, mits er een peildatum is. Het jaar 2010 echter stond in het teken
van het communiceren over de gevolgen van de recessie voor de projecten. Hieronder wordt op een
aantal projecten ingegaan:
• De Boelelaan. Dit is het eerste renovatieproject waar Rochdale aangaf dat wijzigingen plaats zouden
vinden. In oktober kregen de huurders van De Boelelaan te horen dat de renovatie van het complex werd uitgesteld. Een aantal van hen was al verhuisd naar een wisselwoning. Anderen hadden
de stap nog niet gezet, maar stonden wel met hun huisraad in verhuisdozen in de startblokken.
Een enorme tegenvaller, temeer omdat zij al ruim tien jaar wachten op het startsein. Toen bekend
werd dat de plannen uitgesteld werden, hebben de medewerkers van de afdeling projectparticipatie alle vaste huurders persoonlijk benaderd. In het complex wonen veel ouderen. In de individuele
gesprekken is uitgelegd wat voor gevolgen de besluitvorming van Rochdale heeft voor de betreffende huurder. Naast de algemene nieuwsbrieven zijn huis aan huis aparte informatiebrieven gestuurd.
Ook de spreekuren waren druk bezocht. Het bleek geen welkome boodschap, met name omdat de
planvorming al heel lang loopt. Omdat er veel emoties loskwamen zijn er speciale huiskamerbijeenkomsten gehouden waar de Raad van Bestuur en de directie samen met projectparticipatie en de
complexbeheeerder persoonlijk kwamen toelichten waarom het project is uitgesteld. Van de 106
huishoudens heeft zo'n 40% de huiskamerbijeenkomsten bijgewoond. Ondanks hun onbegrip en
boosheid gaven de bewoners wel aan dat ze het zeer op prijs stelden dat de Raad van Bestuur en
de directie persoonlijk kwamen toelichten waarom het project is uitgesteld
•	Jeruzalem. De bewoners bleken zeer teleurgesteld over de vertraging van de sloop/nieuwbouw
en renovatie, zeker gezien de kwaliteit van de woningen. Omdat de gemiddelde leeftijd van de
bewoners 75+ is, is veel energie besteed aan de begeleiding rondom de berichtgeving. Er zijn extra
spreekuren gehouden. Ook wordt maatwerk geleverd zoals begeleiding naar een zorg- of ouderencomplex
• Kortvoort. In dit grootonderhoudsproject bevinden zich bijna 500 woningen. In korte tijd is het
voorlichtingstraject doorlopen en is het benodigde draagvlak van de akkoordverklaringen verkregen. Het onderhoud wordt uitgevoerd in bewoonde staat. Een deel was leeg omdat bewoners naar
wisselwoningen verhuisden. In sommige gevallen (leeftijd 65+, medische noodzaak of gezin met
jonge kinderen) kan een wisselwoning verkregen worden. Er is veel contact met de bewoners en
grote bereidheid tot het leveren van maatwerk
• Osdorperhof. Dit is een project met 100% ouderen. Projectparticipatie heeft samen met Cordaan en
vestiging West een bewonersonderzoek gehouden
• Daalwijk. In juni is een informatiebrochure onder de bewoners verspreid met een beschrijving van de
renovatiewerkzaamheden, welke na de bouwvak gestart zijn. Voor het leegmaken van bergingen en
balkons en voor de bereikbaarheid en ontsluiting van de flat tijdens de bouwperiode zijn maatregelen
getroffen. Projectparticipatie heeft hiervoor veelvuldig overleg gehad met de projectcommissie
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• Zaanstraat. Dit is een langlopend renovatieproject. De bewoners worden in wisselwoningen
geplaatst, de woning wordt opgeknapt en vervolgens kunnen de bewoners weer terug naar hun
woningen. De afronding is in de zomer van 2011
• Kleiburg. De uitplaatsing van bewoners voor de sloop verloopt voorspoedig. Het streven is om voor
1 augustus 2011 iedereen geherhuisvest te hebben. De meeste huishoudens blijken terug te willen
keren in een nieuwbouwwoning in Zuidoost. Omdat dit niet haalbaar is, wordt onderzocht hoe zo snel
mogelijk bevredigend uitgeplaatst kan worden naar een andere woning in de bestaande voorraad.

Nieuwbouw
Opleveringen nieuwbouw
In 2010 werden in totaal 624 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan 242 huurwoningen en huur
eenheden. Van 32 huurwoningen waren de verwervingskosten hoger dan € 240.000, de grens voor
WSW borging in 2010. Dit betreft de huurwoningen van het project Inverdan Rustenburg. Dit is vrije
sectorhuur. Het project is in een aparte bouwstijl gebouwd, in Zaanse stijl. Het is een icoon voor de
buurt. Hiermee wordt getracht een variatie in de bewonerssamenstelling te bewerkstelligen.
Van 176 koopwoningen waren de verwervingskosten meer dan € 200.000,-. Het gaat om 105 woningen
op IJburg. De prijs van het gebouwde hangt hier samen met de locatie. Daarnaast zijn er woningen in
de Karspelhof in Amsterdam Zuidoost opgeleverd. Dit zijn ruime eengezinswoningen waarmee we een
grotere variatie in de wijk aanbrengen.
Opleveringen nieuwbouw naar gemeente (absolute aantallen)
Gemeenten
Koopin werkwoningen
gebied van
tot €200.000
Rochdale
verwervings		
kosten
			

Almere

KoopHuurwoningen
woningen
verwervingstot €240.000
kosten
verwervingsmeer dan
kosten
€200.000		

HuurOverige
Totaal
Totaal
woningen
woonhuur
huur
verwervingseenheden		
en
kosten			
koop
meer dan				
€240.000				

Bedrijfspanden
en maatschappelijk
onroerend
goed in m2

0

0

0

0

0

0

0

206*

176*

210

0

0

210*

592

Katwijk

0

0

0

0

0

0

0

0

Purmerend

0

0

0

0

0

0

0

120

Zaanstad

0

0

0

32

0

32

32

0

206

176

210

32

0

242

624

120

Amsterdam

Totaal

0

* Een aantal woningen werd opgeleverd als koopwoning maar gedurende het verslagjaar omgezet van koop
naar huur. Dit geldt voor de Nierkerkestraat en Karspelhof.
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De opgeleverde nieuwbouwprojecten
Gemeente

projectnaam

West

Bart en Domela

Zuidoost

Fortuna Zuid

Markthuur

Sociale Huur

17*

22*

17

Totaal BoG m2
56

47

West

Nierkerkestraat

Purmerend

Oranjerie Purmerend

47

86**

Zaandam

Inverdan Rustenburg

Zuidoost

Karspelhof fase 1

		

Totaal

25

63

174

0

Oost	Steigereiland Noord blok B, D, E,G,H

*

Koop

0

105****		

130

235

0

32

32

47***

33

80

302

112

210

120

624

120

De 39 koopwoningen van Bart en Domela worden ‘Te Woon’ aangeboden, 17 zijn te koop met de mogelijk
heid tot huur, 22 zijn te huur met mogelijkheid de woning te kopen. Dit betekent dat ze zowel te koop als te
huur zijn. 2 woningen worden nu verhuurd

**

Van de aanvankelijk 111 koopwoningen zijn er 25 omgezet naar markthuur, er zijn er inmiddels 2 verhuurd

***

Het totale project omvat 161 woningen. Ons aandeel in de VOF ROBORA is 80 koopwoningen. Hiervan zijn
er in 2010 33 omgezet naar markthuur.

**** Steigereiland is een gezamenlijk project van Rochdale en woningfonds Vesteda

Start van nieuwbouw
In 2010 startten wij (soms gezamenlijk met andere partijen) de nieuwbouw van 358 woongelegen
heden waarvan 255 huurwoningen.
Van 34 koopwoningen zijn de verwervingskosten meer dan €200.000. Dit betreft woningen in het
Schepenlaangebied in Amsterdam Noord, een kleinschalig project met eengezinswoningen. Zowel
eengezinswoningen als kleinschaligheid is aantrekkelijk. Hierdoor voegen we een variatie toe aan de
wijk die er eerst niet was. Van alle huurwoningen waarvan de bouw is gestart, zijn de verwervingskosten beneden €240.000,-.
In aanbouw genomen (absolute aantallen)
Gemeenten
in werkgebied van
Rochdale
		

Koopwoningen
tot €200.000
verwervingskosten

			

Amsterdam

69

Koopwoningen
verwervingskosten
meer dan

Huurwoningen
tot €240.000
verwervingskosten

HuurStudenten
Totaal
Totaal
woningen
eenheden
huur
huur
verwervings-			
en
kosten			
koop
meer dan				

Bedrijfspanden
en maatschappelijk
onroerend

€200.000		

€240.000				

goed in m2

34

210

0

0

210

313

9955

Zaanstad

0

0

45

0

0

45

45

0

Eindtotaal

69

34

255

0

0

255

358

9955
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De gestarte nieuwbouwprojecten
Gemeente/
Projectnaam
Koop
stadsdeel 			
Zaanstad	Saendelft fase 7f en 7g

Markthuur

0

Sociale
Huur

Totaal
woningen

BOG koop
m2

45

45

0

Amsterdam Noord	Schepenlaangebied fase 1

34

11

45

0

Amsterdam Oost	Steigereiland Noord blok E

0

38

38

0

48

87

0

87**

143

9955

229

358

9955

Amsterdam Zuidoost

Karspelhof fase 2

13*

Amsterdam Noord

Bezaanjachtplein

56***

		

Totaal

*

26

103

26

Totale aantal koopwoningen in project Karspelhof tweede fase is 26, dit is van VOF ROBORA, het aandeel
van Rochdale is 50% dus 13 koopwoningen

**

Project van Banne Binnen cv, een combinatie van AM en Rochdale. Van de 87 huurwoningen aan het
Bezaanjachtplein zijn er 51 sociale huurwoningen ( waarvan 28 ‘Wonen in beschermde omgeving’) die door
Rochdale worden uitgenomen. Daarnaast zijn er 36 groepswoningen welke worden verhuurd aan Cordaan.
Mogelijk worden deze nog uitgenomen door Syntrus Achmea.

*** Aan het Bezaanjachtplein worden in totaal 113 koopappartementen gerealiseerd. Het aandeel van Rochdale
hierin is 50% dus 56 woningen. Achmea neemt een deel van de koopwoningen uit, die worden in de vrije
sector huur gebracht.

Renovatie
In 2010 werden 841 eenheden uit renovaties opgeleverd. Dit betrof voornamelijk sociale huurwoningen
in Amsterdam Zuidoost en enkele koopwoningen in West.
Opleveringen renovaties 2010 (absoluut), aantallen na renovatie
gemeente/
Projectnaam
stadsdeel		

Sociale
huur

Markthuur

Koop
woningen

Totaal

2

2

West

Douwes Dekkerstraat

West

Fannius Scholtenbuurt AB17

18		

38

56

West

Kinkerbuurt fase 3 woningen huur

32			

32

36			

36

Zuidoost	Geldershoofd*

505			

505

Zuidoost

Kortvoort Korte K fase 1

210			

210

		

Totaal

801		

841

Zuidoost	Gravestein Deelplan 1

40

* Geldershoofd heeft ook 300 m2 BOG in de plint

Er werd gestart met de renovatie van 500 woningen, 495 huurwoningen in Amsterdam Zuidoost en
3 sociale huurwoningen en 2 koopwoningen in Amsterdam West.
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Start Renovaties
Gemeente/
Projectnaam
Stadsdeel		
Zuidoost	Gravestein deelplan 1
West

Douwes Dekkerstraat

Zuidoost

Kortvoort Korte K fase 2

West

Nassaukade

Zuidoost

Sociale
Koop
huur		

Totaal
koop/ huur

36		

36

2

Daalwijkflat

2

274

274

3

3

185*

Totaal

498

2

BOG

185

1.414

500

1.414

* van de 185 sociale huurwoningen worden 70 sociale huurwoningen bestemd voor 232 studenteneenheden

Sloop
		
Woningen
Wooneenheden
				
Sloop

33

189

Woonwagens
en standplaatsen

Totaal

5

227

In totaal werden 227 eenheden gesloopt. Dit betreft twee woningen, een woonwagen en vier standplaatsen in Diemen. In Amsterdam Zuidoost werden in de flat Daalwijk zeven woningen en in complex
Egeldonk 19 woningen gesloopt.
In Amsterdam Nieuw West werden vijf woningen in het project Bart en Domela uit exploitatie gehaald
met als reden sloop. Dit is een verlate administratieve verwerking.
De studentenboot de Rochdale One werd uit exploitatie gehaald, dit is verantwoord als gesloopte
wooneenheden omdat de eenheden niet meer op dezelfde plek verhuurd kunnen worden.
Het plan van Rochdale is om de flat Kleiburg te slopen. Voor Rochdale is het niet haalbaar om (een
deel van) de flat Kleiburg te renoveren en te bestemmen voor de markt of de sociale huursector.
Rochdale onderzoekt momenteel nog of een marktpartij Kleiburg wil overnemen voor een symbolisch
bedrag en voor tenminste 25 jaar kan herontwikkelen. Rochdale is met vier partijen in gesprek over
een alternatief plan voor Kleiburg. De bewoners van Kleiburg zijn herhuisvestingkandidaat geworden.
Om leegstand te voorkomen wordt het eerste deel van de flat tijdelijk verhuurd aan studenten.
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4 Bedrijf en organisatie
4.1 Ontwikkelingen in de organisatie
In 2010 is de interne organisatie van Rochdale aangepast aan de uitgangspunten in het herstelplan
en koersdocument zoals opgesteld in 2009. Onze belangrijkste organisatiedoelen zijn de volgende;
•	Rochdale is als sociaal huisvester één bedrijf
•	Rochdale is lokaal verankerd
•	Rochdale levert prestaties op drie functiegebieden te weten:
1. Zorgen voor goed en leefbaar wonen
2. Verkoop
3. Ontwikkeling van vastgoed.
De voorheen op afstand staande dochtermaatschappijen Delta Forte BV (projectontwikkeling) en De
Vaklieden BV (uitvoering dagelijks onderhoud) zijn binnen de organisatie gebracht en functioneren
nu in materiële zin als afdelingen binnen Woningstichting Rochdale. Het aantal vestigingen is teruggebracht van vier naar drie en de functies onderhoud, financiën, verkoop en staf, die voorheen waren
verspreid over de vestigingen zijn centraal gebracht. Hierdoor kan de efficiëntie van Rochdale worden
vergroot. Daarnaast is hierdoor een betere aansluiting met de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen in
Amsterdam ontstaan. De vestigingen blijven de lokale ankers van Rochdale. Voor het woningbeheer
in Amsterdam is bij de verdeling van het werkgebied van de vestigingen aangesloten bij de nieuwe
stadsdeel indeling.
Het woningbeheer in Amsterdam Noord, Zaanstad, Purmerend en Landsmeer blijft georganiseerd
vanuit het kantoor in Zaandam. Het woningbeheer in Diemen, de stadsdelen Oost en Zuidoost wordt
gedaan door de nieuwe vestiging Oost, vanuit het kantoor aan de Bijlmerdreef. Het woningbeheer in
de stadsdelen Nieuw West, West, Centrum en Zuid wordt gedaan door de nieuwe vestiging West. In
2010 nog vanuit het kantoor aan de Slotermeerlaan, begin 2011 vanuit het Bruggebouw.
Op de ondergrond van deze nieuwe structuur, één organisatie, waarin alle onderdelen werken aan een
gezamenlijk resultaat, gaat Rochdale de samenwerking in het bedrijf nieuwe vorm geven.

Reorganisatie
2010 was een dynamisch en veelbewogen jaar voor ons. Een jaar eerder bepaalde Rochdale al een
nieuwe koers waarbij er voor de organisatie-inrichting gestreefd werd naar grotere efficiency, kostenbesparing, minder hiërarchische lagen en goede samenwerking. In het voorjaar van 2010 vond een
ingrijpende reorganisatie plaats als gevolg van een structuurwijziging.
Wij zetten kort de meest ingrijpende veranderingen op een rij:
• De herindeling van de vestigingen
•	Alle vestigingen hadden voorheen een afdeling financiën die het werkgebied ondersteunde. Daarnaast was er een centrale afdeling die het overige financieel-administratieve werk voor de rekening nam. Deze afzonderlijke afdelingen zijn samengevoegd tot één centrale afdeling die de totale
organisatie ondersteunt
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• De Vaklieden en Delta Forte, voorheen zelfstandige BV’s die gespecialiseerd waren in onderhoud en
projectontwikkeling, zijn teruggebracht binnen de muren van Rochdale. Zij focussen zich nu primair
op het verzorgen van onderhoud en projectontwikkeling voor de Rochdale organisatie. Veel medewerkers, zoals alle staffunctionarissen, verkoopmedewerker en de medewerkers servicecoördinatie
die alle telefonische contacten met onze huurders verzorgen over onderhoud aan woningen, werken
nu op andere afdelingen binnen Rochdale
•	Er is een onderhoudsbedrijf opgericht. Dit bestaat uit de afdelingen Vastgoed die voorheen onderdeel van de vestigingen waren en de medewerkers van De Vaklieden
•	Verder zijn de krachten gebundeld in een centrale afdeling Verkoop. Voorheen waren de medewerkers
van deze afdeling werkzaam bij een vestiging of Delta Forte.
Medewerkers zijn met veel veranderingen geconfronteerd: ander werk, andere standplaats, andere
collega’s, nieuwe leidinggevende, nieuwe werkprocessen, nieuwe automatiseringspakketten, etc. Dat
vraagt veel van al onze medewerkers.
Daarnaast drukte de economische recessie haar stempel op het jaar. Woningcorporaties zijn steeds
meer afhankelijk van inkomsten uit de verkoop van woningen. Door de crisis stortte de woningmarkt in
en de noodzakelijke inkomsten uit koopwoningen bleven grotendeels uit.
Rochdale was daardoor genoodzaakt de broekriem aan te snoeren. Nieuwbouw- en renovatieprojecten moesten noodgedwongen uitgesteld of zelfs helemaal geschrapt worden wegens een tekort een
financiële middelen. Dit had uiteraard zijn weerslag op de hoeveelheid en de aard van het werk. Met
name bij het projectontwikkelbedrijf Delta Forte werden medewerkers getroffen door slecht nieuws
waarbij de capaciteit fors moest worden teruggebracht. In 2010 is dit vooral gebeurd door afbouw van
tijdelijke krachten, zowel ingehuurd als in loondienst. Wij verwachten in 2011 er niet aan te ontkomen
dat ook een beperkt aantal mensen in loondienst met een vaste aanstelling moeten afvloeien.

Vernieuwing automatisering
Eind mei 2010 vond de implementatie van het nieuwe geautomatiseerde systeem, first van NCCW,
plaats, gelijktijdig met de reorganisatie en herhuisvesting. Door de reorganisatie en de nieuwe automatisering is extra aandacht voor de basisprocessen en de interne organisatie en bedrijfsvoering
nodig. De eerste stappen in het proces van verandering zijn gezet. Nu is de fase ingetreden waarin
doorgepakt moet worden om zorg te dragen voor het realiseren van de voorgenomen doelstellingen.

4.2 Personeel
Onze medewerkers zijn de grootste kracht van Rochdale. Iedere medewerker draagt met zijn/haar
werk bij aan de doelen van Rochdale. Het personeelsbeleid beoogt de medewerkers effectief te
ondersteunen bij hun verantwoordelijke taak. De afdeling P&O is verantwoordelijk voor de ontwikke
ling, implementatie en evaluatie van een integraal en op de organisatiedoelstellingen toegesneden
personeels- en organisatiebeleid en adviseert en ondersteunt het management bij de uitvoering ervan.
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Het P&O beleid is gericht op een optimale afstemming tussen de organisatiestrategie, de inrichting van
de organisatie en de employability van de medewerkers.

Employability
Naast gekwalificeerde medewerkers verwacht Rochdale van haar medewerkers een Professionele,
Resultaatgerichte en Integere grondhouding. Maatschappelijke betrokkenheid en Aanspreekbaarheid
vormen de basis van de manier waarop wij werken. Wij noemen dit de PRIMA-waarden welke gelden
voor alle medewerkers.
Bij Rochdale zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun functioneren en loopbaan; Rochdale
biedt op haar beurt faciliteiten hiervoor. Daarin is ook dit jaar geïnvesteerd. In 2011 zal dit onderwerp
verder worden uitgewerkt. De rode draad daarin is mobiliteit. De juiste persoon op de juiste plek en de
in-, door- en uitstroom van medewerkers op gang brengen.

Implementatie loopbaanbudgetten
De nieuwe CAO Woondiensten 2009-2010 werd in het voorjaar van 2010 een feit en bevatte een nieuwe
regeling. Medewerkers kregen de beschikking over een opleidingsbudget dat zij mogen besteden ten
behoeve van hun loopbaan. Dit budget kan oplopen tot maximaal € 4.500,- per 5 jaar bij een fulltime
dienstverband. Opleidingen over het reguliere werk worden uit een ander budget betaald, en daardoor
hebben medewerkers de beschikking gekregen over serieuze middelen om vorm te geven aan hun
eigen loopbaan.
Rochdalemedewerkers maken een Persoonlijk Loopbaan Plan voordat zij hun budget aanwenden. Dit
is ook een belangrijk onderwerp tijdens de plan- en functioneringsgesprekken.

Woonwijs
Rochdale is een samenwerking aangegaan met Woonwijs. Woonwijs is een stichting zonder winst
oogmerk en is opgericht voor en door de corporatiebranche om kennisdeling te bevorderen.
Woonwijs verzorgt voor een groot aantal woningcorporaties de inkoop van opleidingen, cursussen
en trainingen. Doordat we gezamenlijk een groter inkoopvolume hebben, zijn opleidingen beter
betaalbaar. Daardoor kunnen we meer opleiden met hetzelfde budget. Daarnaast bewaakt Woonwijs
de kwaliteit van opleidingen en verzorgt zij dat de corporaties opleidingsprogramma’s en –producten
die op maat ontwikkeld zijn, delen.
Woonwijs ziet erop toe dat opleidingen zoveel mogelijk gefocust worden op het werk in de branche,
ook als medewerkers niet in het primaire proces van de corporatie werkzaam zijn. Dit maakt de herken
baarheid, en daarmee het leereffect, groter.
Woonwijs maakt gebruik van een digitaal programma dat via internet toegankelijk is. Alle medewerkers
hebben toegang gekregen tot hun eigen pagina in dit systeem. Daar beheren zij hun eigen loopbaanbudget. Via deze pagina kan worden ingeschreven op allerhande opleidingen en op Rochdale’s eigen
opleidingen. In de loop van de tijd vormt zich in dit systeem een digitaal opleidingsdossier.
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Ziekteverzuim
De ontwikkeling van het ziekteverzuim binnen Rochdale vraagt de aandacht van ons allemaal. In
2010 bedroeg het ziekteverzuim gemiddeld 6%. De eerste twee maanden van 2011 is dit aanzienlijk
gestegen tot 9%. Alhoewel bij veel bedrijven het ziekteverzuim na een reorganisatie stijgt, baart de
stijging binnen Rochdale ons wel zorgen. De afdeling P&O, RvB, directie, leidinggevenden en Arbodienst steken dan ook veel tijd en aandacht aan de begeleiding van zieken en hun re-integratie. De
begeleiding en advisering van zieken en leidinggevenden heeft onze constante aandacht. Voor 2011
blijft dat een belangrijk speerpunt. Het inhuren van een externe casemanager staat hiervoor ook op de
agenda. Een casemanager heeft kennis en ervaring op het gebied van verzuimoorzaken, de werkvloer,
ziektebeelden en wetgeving. Hij maakt direct afspraken met werknemers. En hij zet eventueel een
gerichte vervolgactie in bij een bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of andere professional.
Daarnaast verlicht de casemanager de taken van de leidinggevende. Hij houdt leidinggevenden nauwkeurig op de hoogte van de verzuimbegeleiding van werknemers. Belangrijkst is dat hij zijn kennis
overdraagt aan de leidinggevenden.
De afdeling P&O zal in 2011 ook een workshop gezondheids- en welzijnsverbetering voor alle leidinggevenden verzorgen. Het hoofddoel van dit project is om bewustwording van belemmerende denkbeelden over verzuim(begeleiding) te kweken en bespreekbaar te maken en een verandering daarin
op gang te brengen.

Kengetallen Personeel in dienst van Rochdale
Woningstichting Rochdale
		
Aantal Medewerkers

Peildatum 31-12
2010
2009
416

418

Aantal FTE’s

367,52

366,72

Rochdale Projectontwikkeling BV
		

Peildatum 31-12
2010
2009

Aantal Medewerkers
Aantal FTE’s
Rochdale Onderhoud BV
		
Aantal Medewerkers
Aantal FTE’s
Totaal Woningstichting Rochdale incl. Onderhoud & Projectontwikkeling
		
Aantal Medewerkers
Aantal FTE’s

92

101

87,12

96,75

Peildatum 31-12
2010
2009
72

72

69,05

68,55

Peildatum 31-12
2010
2009
580

591

523,69

532,02

Verzuimcijfers 2010 in %
Rochdale Onderhoud BV	

10,5

Rochdale Projectontwikkeling BV	

2,9

Woningstichting Rochdale

6,5

Rochdale totaal

6,1

93

jaarverslag 2010

4.3 Integriteit
Aandacht voor integriteit is voor Rochdale een belangrijk aandachtspunt en er hebben in 2010 diverse
activiteiten op dit gebied plaatsgevonden.
Alle medewerkers hebben in het afgelopen jaar deelgenomen aan dilemma workshops. Deelname was
verplicht gesteld. Aan de hand van eigen praktijksituaties hebben medewerkers mogelijke integriteit
dilemma’s geformuleerd. Gezamenlijk is daar vervolgens naar verantwoorde oplossingen gezocht.
Doelstelling van dit project was de bewustwording op het onderdeel integriteit te vergroten. Begin
2011 is dit traject afgerond.
Op het gebied van regelgeving is een nieuwe gedragscode en klokkenluidersregeling opgesteld (respectievelijk Code gedrag en integriteit, en Regeling melding mogelijke misstanden). Om het draagvlak
voor deze regelingen te borgen, zijn deze opgesteld met een zo een breed mogelijk samengestelde
groep medewerkers uit alle onderdelen en lagen van de organisatie. In plaats van een juridisch geformuleerde regeling met verbodsbepalingen, is gekozen voor een code waarin gewenst gedrag wordt
gestimuleerd, waarbij ook concrete handelingsvoorbeelden worden gegeven. Verder zijn aanbevelingen gedaan over het gewenste voorbeeldgedrag van leidinggevenden. In 2011 zullen beide regelingen
operationeel worden.
Naar aanleiding van een anonieme melding is een onderzoek ingesteld naar langlopende overeen
komsten met aannemers e.d (zogenoemd co-makers). Uit het onderzoek zijn geen zaken naar voren
gekomen, op grond waarvan het noodzakelijk zou zijn, om met enige co-maker de relatie te beëindigen.
Wel zijn aanbevelingen gedaan om de relaties zakelijk scherper vorm te geven, en daarop adequaat
toe te zien.
Daarnaast heeft, eveneens naar aanleiding van een anonieme melding, een onderzoek door het
bureauHofman plaatsgevonden naar mogelijk onrechtmatig handelen door een aantal medewerkers.
De conclusievan het onderzoek is dat op basis van de destijds geldende regels niet van onrechtmatig
handelen is gebleken. De betreffende medewerkers zijn over de uitkomsten geïnformeerd en aansluitend zijn afspraken gemaakt over hetgeen in het kader van integriteit verwacht mag worden. Na
afronding is ook de organisatie geïnformeerd over de afwikkeling.
Bij aanstelling van nieuwe bestuurders en directeuren wordt vanaf 2010 standaard een integriteit
onderzoek uitgevoerd. Dit geldt evenzo voor de aanname van personeel in kwetsbare functies, hetgeen
vooralsnog situationeel wordt beoordeeld.
Valkuilen bij het herstellen van integriteit binnen de organisatie zijn: het louter richten op formele structuren, regels en protocollen en het onderbelicht laten van aspecten als cultuur en ‘soft’ controle. Het
gaat dan vooral om de morele bespreekbaarheid van eventuele integriteitvraagstukken en de aanspreekbaarheid van leiding en medewerkers.
Integriteit vergt een balans tussen regels en eigen verantwoordelijkheid en aandacht voor wat er echt
leeft in de organisatie.
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Het in 2010 gestarte PRIMA traject richt zich op de informele en soms onuitgesproken afspraken binnen
de organisatie en het gedrag van de organisatie en de medewerkers. De gewenste cultuur van Rochdale
wordt uitgedrukt door de PRIMA waarden: De activiteiten van het ingestelde PRIMA team richten zich
op het handen en voeten geven van deze waarden en het verankeren in de organisatie. Voorwaarden
voor het slagen van dit traject zijn: voorbeeldgedrag in de top van de organisatie en een eenduidige
managementstijl die integer handelen bevordert. In 2011 wordt dit traject verder voortgezet.

4.4	Risicomanagement
Risicomanagement is belangrijk in de organisatie omdat dit bijdraagt aan een verdere professionalisering van de organisatie en omdat onze stakeholders dit van ons verlangen. Risicomanagement
wordt expliciet benoemd in de Governancecode Woningcorporaties als verantwoordelijkheid van het
bestuur. In 2010 is besloten om risicomanagement te koppelen aan de organisatiedoelen en de risico’s
op een gestructureerde wijze vast te leggen. Om de risico’s volledig in kaart te brengen is gekozen
voor een Organisatiebrede Risico Analyse (ORA) onder begeleiding van Ernst & Young.

Organisatiebrede Risico Analyse
De ORA is een beproefde risicoanalysemethodiek waarbij, vanuit het perspectief van de organisatie
doelstellingen, de belangrijkste organisatierisico’s op een gestructureerde en consistente wijze
worden geïdentificeerd en vastgelegd in het zogenaamde ‘Risicoregister’. Vervolgens worden de
risico’s geclassificeerd op basis van hun potentiële effect op het realiseren van deze doelen en de
waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk manifesteert. Tot slot wordt er per significant risico
geïnventariseerd in welke mate dat risico momenteel beheerst wordt, evenals de ruimte voor verbetering van de beheersing daarvan.
Om de risico’s en beheersmaatregelen daadwerkelijk Rochdale breed te identificeren zijn workshops
gehouden met vertegenwoordigers uit het gehele bedrijf. De uitkomsten van deze workshops zijn
vastgelegd in het risicoregister en risicokaarten. Dit vormt het uitgangspunt voor bepaling van het
risicoprofiel. Naast het identificeren van de risico’s en de beheersmaatregelen is tevens het verbeterpotentieel vastgelegd.
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Risicoprofiel
Voor de bepaling van het risicoprofiel zijn negentien risicogebieden beschreven. Per gebied is beoordeeld wat de waarschijnlijkheid is dat het risico zich voordoet, wat het effect op de doelstellingen is
en wat het verbeterpotentieel is.
In onderstaande grafiek is het risicoprofiel van Rochdale weergegeven. Het risicoprofiel is begin 2011
bepaald. Doelstelling is om jaarlijks het risicoprofiel te updaten.
Prioritering – Effect versus Waarschijnlijkheid

Onderstaand volgt een uiteenzetting van de geïnventariseerde risico’s per risicogebied.

Maatschappelijke risico’s
Politiek
Uit de grafiek blijkt dat het risico ‘politiek’ door Rochdale als hoog wordt beoordeeld doordat de
kans dat het risico zich voordoet groot is en het effect meestal ook. Er is echter nauwelijks verbeter
potentieel omdat relatief weinig invloed uitgeoefend kan worden op de landelijke en Europese politiek.
Dit geldt in mindere mate voor de lokale politiek.

Vastgoedrisico’s
Projecten
Het risico bij projectontwikkeling is dat zij niet worden beheerst waardoor er budgetoverschrijdingen
kunnen optreden en programmatechnisch niet aansluiten bij het strategisch voorraadbeleid. Dit risico
is door beheersmaatregelen die de afgelopen twee jaar zijn getroffen aanzienlijk afgenomen. Lacunes
in procedures zijn aangepakt en na de reorganisatie van medio 2010 worden alle procedures opnieuw
beoordeeld. Bij nieuwbouwprojecten wordt een voorverkoopdrempel van 70% gehanteerd. Voor de
10-jaarsbegroting zijn alle projecten opnieuw beoordeeld. Daar het verkoopvolume sterk is afgenomen als gevolg van de crisis, is ook het aantal projecten drastisch afgenomen.
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Verbindingen
Veel projecten worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden met andere partijen. Om de risico’s
te beperken zijn alle verbindingen beoordeeld en is een Reglement Verbindingen opgesteld. Dit
Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Doel is een eenduidige structuur op te
zetten met maximale transparantie en verantwoording.

Financieel risico
Hieronder vallen de fiscale risico’s en financiering. Daarnaast wordt ieder jaar een scenarioanalyse
uitgevoerd, hierin worden de financiële doelstellingen van Rochdale getest aan de hand van verschillende scenario’s.
Financiering
Treasury houdt zich bezig met het management van het renterisico en het beschikbaarheidrisico. Als
gevolg van de reorganisatie en gewijzigde regelgeving is het treasury statuut in het eerste kwartaal
2011 opnieuw vastgesteld. Door de invoering van het Europese dossier moet de financieringsstructuur
worden aangepast om over voldoende middelen te beschikken.
Fiscaliteit
Fiscaliteit neemt een belangrijke plek in onze bedrijfsvoering. Rochdale loopt risico’s door verkeerde
toepassing van wetgeving. Om fouten te vermijden is een vast aanspreekpunt binnen de organisatie
aangesteld en is een externe fiscalist op afroep beschikbaar. Doel is de fiscale kennis verder uit te
bouwen en breder te implementeren binnen Rochdale.

Operationele risico’s
Operationele risico’s betreffen voornamelijk het primaire proces zoals verhuur van woningen,
Bedrijfsonroerend Goed (BOG), Vereniging van eigenaren (VVE), verkoop en onderhoud.
Verhuur, bedrijfsonroerend goed en VVE
Het proces van verhuur van woningeenheden is goed geborgd waardoor het risicoprofiel laag is. Dit
geldt in mindere mate voor verhuur van bedrijfsonroerend goed en het beheer binnen een VVE. Voor
het bedrijfsonroerend goed is daarom besloten het beheer dat door een externe beheerder gedaan
werd weer zelf te gaan uitvoeren.
Verkoop
De afgelopen jaren heeft Rochdale ervaren dat het effect van het niet realiseren van de verkoopdoelstellingen enorm groot is. In 2009 en 2010 zijn er maatregelen genomen zoals de voorverkoopdrempel
van 70% en centralisatie van de verkoopafdeling. Tevens wordt het verkoopproces gestroomlijnd in
overleg met een extern adviesbureau.
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Onderhoud
Onvoldoende inzicht in de feitelijke staat van het onderhoud van ons bezit, brengt het risico met zich
mee van achterstallig onderhoud. In 2010 is begonnen de kwaliteit van het bezit op een eenduidige
wijze te inventariseren en eenduidig beleid te formuleren. Dit is tevens een van de uitgangspunten voor
het strategisch voorraadbeleid.

Organisatierisico’s
Hieronder vallen communicatie, ICT, informatievoorziening, inkoop en personeel. Met name het risico
op informatievoorziening scoort hoog.
Informatievoorziening
Het risico van informatievoorziening scoort relatief hoog. De reden voor deze score is de door
gevoerde reorganisatie in mei 2010 en de implementatie van een nieuw primair systeem. De volledige
implementatie heeft langer geduurd dan voorzien en de informatievoorziening aan de verschillende
bedrijfsonderdelen vertoonde hiaten. Het verbeterpotentieel van dit risico is groot en hierdoor zal de
waarschijnlijkheid dat het risico zich in 2011 voordoet afnemen.

Beheersing van de risico’s
De interne beheersmaatregelen (en het verbeterpotentieel) om de geïdentificeerde risico’s te verminderen zijn gedurende de organisatiebrede risico analyse geïnventariseerd. De voorgestelde verbetermaatregelen worden in 2011 en 2012 in de organisatie geïmplementeerd.
De operationele risico’s worden met name door procedures (AO/IC) en richtlijnen beheerst. Na de
reorganisatie zijn bijna alle procedures opnieuw beschreven en bestond ook de wens om meer
processen te beschrijven, zodat deze beter beheerst kunnen worden en er op de vestigingen ook op
uniforme wijze gewerkt wordt. Dit proces is nog steeds in volle gang.
De werking van de beheersingsmaatregelen wordt periodiek getoetst door audits van de afdeling
Interne Beheersing. De afdeling Interne Beheersing werkt conform een vooraf door de RvB en RvC
vastgesteld auditplan. Uitkomsten van deze audits worden gerapporteerd aan het management en de
Raad van Bestuur. In de rapportage zijn, indien aanwezig, ook adviezen opgenomen voor verbetermaatregelen.
Jaarlijks wordt een verslag van de activiteiten van de afdeling Interne Beheersing voor de RvB en RvC
opgesteld. Over het jaar 2010 is voor het eerst een volledig verslag opgesteld.

Verzekeringmanagement
Onderdeel van het managen van risico’s is het verzekeren van risico’s. In 2010 is besloten het beheer
van de verzekeringsportefeuille te centraliseren. In verband hiermee wordt de portefeuille gereorganiseerd en de hoeveelheid polissen sterk teruggebracht, waardoor de administratieve lastendruk wordt
gereduceerd . Daarnaast is het doel beter zicht te krijgen op de totale verzekeringskosten en het rest
risico wat overblijft voor Rochdale. Door analyse van schade oorzaken en het initiëren van preventieve
maatregelen wordt een bijdrage geleverd aan verdere beheersing van de schadelast.
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4.5	Verbindingen
Een corporatie kan voor het realiseren van haar activiteiten een samenwerkingsverband aangaan met
derden. In de volkshuisvestingregelgeving is het oprichten van een aparte organisatie of het opzetten van een samenwerkingsverband toegestaan, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden
aan de kerntaken van een Toegelaten Instelling en hetzelfde resultaat niet op een andere manier
kan worden bereikt. Samenwerkingsverbanden zoals bovenstaand bedoeld, worden verbindingen
genoemd. Rochdale kent de volgende verbindingen per 31 december 2010:

Deelnemingen:
Delta Forte B.V.
Delta Forte B.V. heeft primair als doel het projectmanagement te verzorgen van de projecten van
Woningstichting Rochdale of hieraan gelieerde entiteiten. Inmiddels zijn nagenoeg alle projectontwikkelingsactiviteiten ondergebracht bij de nieuwe afdeling Projectontwikkeling van Rochdale. Ook zijn
we voornemens alle personeel in de organisatie van Rochdale onder te brengen. Dat gebeurt waarschijnlijk per 1 januari 2012.
De Vaklieden B.V.
De Vaklieden B.V. voert onderhoudsactiviteiten uit aan woningen in het werkgebied van Woning
stichting Rochdale. Onder de werkzaamheden vallen onder meer dagelijks onderhoud, medische
aanpassingen en contractonderhoud.
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 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.
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. In 2010 is door de leden van Far West het voorgenomen besluit genomen om de
vereniging Far West te ontbinden; dat krijgt waarschijnlijk pas eind 2011 zijn beslag.
Pro VVE Beheer B.V.
Pro VVE Beheer B.V. verzorgt administraties ten behoeve van Verenigingen van Eigenaren en soort
gelijke organisaties en verstrekt adviezen op dit gebied. Rochdale is in onderhandeling om haar belang
over te dragen.
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Rochdale FBI B.V.
Rochdale FBI B.V. is opgericht met als doel het beleggen van vermogen in registergoederen, effecten
en schuldvorderingen.
WoningNet N.V.
WoningNet is een samenwerkingsverband van een groot aantal corporaties uit de Stadsregio Amsterdam met als gemeenschappelijk doel werkzaam te zijn op het gebied van de woonruimteverdeling.
Buurtleven.nl B.V.
Buurtleven.nl B.V. is een samenwerkingsverband van vier woningcorporaties in Amsterdam met als
doel het bevorderen van contacten in buurten en het verzorgen van buurtnieuws. Eind 2010 is besloten
om deze activiteit te beëindigen. In 2011 zal de deelneming worden ontbonden.
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. In 2010 is gebleken dat voortzetting van
deze activiteit niet meer mogelijk is door de gestelde eisen van de Nederlansche Bank.
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 C.V.
•	Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
•	Grondbank Badhuisweg Zaandam C.V.
• Kwadijkerpark C.V.
• Ontwikkelcombinatie Buyskade/Amsterdam C.V.
• Ontwikkelcombinatie Grote Buitendijk C.V.
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V.
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V. II
• Ontwikkelingsmaatschappij Pontsteiger
•	RH Vastgoed Amstelveen B.V.
• Prospect Zuidas B.V.
•	Robora Zuidoost VOF
•	VOF Amstelkwartier C.V.
•	VOF Delta Royal.
Naast bovenstaande projectdeelnemingen neemt Rochdale deel in RochdAM VOF en Amstelkwartier
CV. Deze zijn wel opgericht, maar nog niet actief.
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Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
Rochdale neemt vanaf 2006 deel in het glasvezelproject Amsterdam. Sinds 2009 is Rochdale aandeelhouder in Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV (GGA BV) met een aandeelpercentage van 6,25%.
Deze BV, waarin ook drie andere Amsterdamse woningcorporaties aandeelhouder zijn alsmede de
gemeente Amsterdam, bezit voor 30% aandelen in Glasvezelnet Amsterdam BV (GNA BV), waarin
ook Reggefiber ttH BV (een samenwerkingsverband tussen Reggefiber en KPN) participeert. GNA
BV heeft tot doel de aanleg van een glasvezelnetwerk naar alle woningen in Amsterdam te realiseren.
Binnen GGA BV hebben de aandeelhouders (corporaties en gemeente) de krachten gebundeld voor
wat betreft hun inbreng in GNA BV.
Het jaar 2010 stond voor GNA BV in het teken van het uitvoeren van een nieuwe werkwijze in de uitrol van een glasvezelnetwerk. Gestart is met een pilot in een deel van Osdorp. Eind 2010 bleek deze
succesvol te zijn en zijn voorbereidingen getroffen voor een grootschalige aanpak in 2011. De activiteiten en rendementen zijn in 2010 achtergebleven bij de aanvankelijke prognoses. Voor 2011 worden
aanmerkelijke verbeteringen verwacht.
Per 1 januari 2010 hebben de in GGA BV participerende woningcorporaties een gewijzigde toe
stemming van het ministerie voor hun deelname in de aanleg van een glasvezelnetwerk. De nieuwe
toestemming is gebaseerd op het zogenoemde proportionaliteitsbeginsel (het aandeel van de investeringen van corporaties in een glasvezelnetwerk mag niet hoger zijn dan de kosten die zouden zijn
gemaakt indien de corporaties zelf glasvezel hadden aangelegd van wijkcentrale tot in de meterkast
van de woningen). Rochdale voldoet in 2010 aan de door het ministerie verbonden voorwaarden voor
participatie in een glasvezelnetwerk.
Over 2010 werd door GNA BV verlies geleden en daardoor behaalde GGA BV een negatief resultaat
van € 859.202,-. Het aandeel van Rochdale hierin bedraagt 6,25 % oftewel € 53.700,-.
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Verbindingenstructuur per 31 december 2010

Stichting
De Zaanwerf

100.00%

100.00%

30.86%

De Vaklieden BV

Rochdale FBI BV

25.00%

Buurtleven.nl
BV

Far West

100.00%

Delta Forte BV

50.00%

100.00%

Kwadijkerpark
Beheer BV

100.00%

Prospect Zuidas
BV

Rochdale
Exploitatie- en
Projectontwikkeling BV

100.00%

Rochdale Pontsteiger BV

RochdAM Beheer BV

RochdAM VOF

49.00%

Amstelforte Ontwikkeling CV
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15.02%

Pro VVE
Beheer BV

25.00%

50.00%

2.00%

48.00%

Woningnet NV

100.00%

Rochdale
Robora
Beheer BV

Royal Zuid VOF

100.00%

RH Vastgoed
Amstelveen BV

Woningstichting Rochdale

33.33%

Amstelforte
Beheer BV

33.33%

Stichting
De Zaanwerf II

1.00%

49.50%

Ontwikkelingsmaatschappij De
Zaanwerf CV

6.25%

100.00%

Gemeenschappelijk Glas
Amsterdam BV

Exploitatiemij
Brandemeer BV

30.00%

Glasvezelnet
Amsterdam BV

1.00%

49.50%

Ontwikkelingsmaatschappij De
Zaanwerf II CV
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33.33%

50.00%

Ontwikkelingscombinatie
Pontsteiger VOF

25.00%

Robora
Zuidoost VOF

100.00%

100.00%

Rochdale Delta
Royal Beheer BV

Rochdale Delta
polder Beheer
BV

33.33%

Deltapolder
Ontwikkelingsen Realisatie
VOF

VOF Delta Royal

100.00%

18.49%

Coöperatieve
Herverzekeringsmaatschappij
Woningcorporaties u.a.

Rochdale
Holding BV

100.00%

100.00%

Rochdale 2008
BV

50.00%

49.00%

Banne Binnen
CV

100.00%

Rochdale
Participaties BV

50.00%

Banne Binnen
Beheer BV

2.00%

De Jonge Voorn
BV

50.00%

Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk
BV

2.00%

49.00%

Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk
CV

50.00%

Amstelk wartier
Beheer BV

2.00%

Herverzekeringmaatschappij
Woningcorporaties NV

Grondbank
Badhuisweg
Beheer BV

49.00%

100.00%

Amstelk wartier
CV

ZOM Deel
nemingen BV

4.00%

19.60%

2.00%

De Jonge Voorn
CV

33.33%

Kwadijkerpark
CV

48.00%

Grondbank
Badhuisweg CV

Legenda
commanditaire vennoot
beherend vennoot
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4.6	Samenwerking
Internationaal
Rochdale onderhoudt verschillende internationale contacten op het gebied van de volkshuisvesting.
Stichting Brasa
Stichting Brasa is een samenwerkingsverband met twee andere woningcorporaties (De Key en Stadgenoot), en de gemeente Amsterdam (Grondbedrijf) dat zich richt op het bijdragen aan de ontwikkeling van de volkshuisvesting in Suriname. In Suriname zelf is er de woningstichting Sekrepatu, die
daadwerkelijk lokaal actief is als woningcorporatie. Stichting Brasa ondersteunt Sekrepatu financieel
en materieel.
De activiteiten in het verslagjaar stonden vooral in het teken van het meer zelfstandig doen functioneren
van Sekrepatu, waarbij stichting Brasa meer de rol op zich neemt van toezichthouder. Met Sekrepatu
zijn afspraken gemaakt omtrent woningbouwprojecten en de financiering daarvan. Omdat de corporaties borg staan voor de leningen van Sekrepatu, e.e.a in overeenstemming met de regelgeving, zijn
investeringsbesluiten voor projecten onderhevig aan goedkeuring door het Brasa bestuur. In het kader
van het toezicht en operationele ondersteuning op het gebied van financiën en projectontwikkeling is
door een medewerker van Rochdale een werkbezoek aan Sekrepatu gebracht. Inmiddels (april 2011)
is afgesproken dat de Stichting Brasa ernaar streeft geleidelijk tot volledige verzelfstandiging van
Sekrepatu te komen.
Solid House Foundation (SHF)
Solid House Foundation is een instelling die op projectbasis actief is met het opzetten van huisvesting
en leefomgevingen (‘habitats’ genoemd) in ontwikkelingslanden. Rochdale sponsort deze activiteit
samen met andere corporaties. Inmiddels (in 2011) is bekend geworden dat SHF haar activiteiten gaat
beëindigen, waarmee ook een einde komt aan de sponsoring.
Global Habitat
In dit verband heeft Rochdale jarenlang samengewerkt met corporaties uit diverse andere Europese
landen. Dit met name op het gebied van kennisuitwisseling en productontwikkeling. Omdat de toe
gevoegde waarde van deze samenwerking als te laag is beoordeeld, is deze beëindigd. In dit verband
is ook nog vermeldenswaard dat onze deelname in de Franse woningcorporatie Cité Nouvelle eveneens is beëindigd.

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 vaker 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.

Afspraken met gemeenten
Onderdeel van de prestatieafspraken met gemeenten zijn de aanbiedingsafspraken. Deze zijn in
paragraaf 2.5 over verhuur apart uiteengezet. Hieronder de ontwikkelingen ten aanzien van de
algemeneprestatieafspraken in 2010.
Amsterdam
In 2010 is er hard gewerkt aan nieuwe afspraken tussen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse
corporaties. In december werd een onderhandelaarsresultaat bereikt. De definitieve vaststelling zal in
januari 2011 plaatsvinden.
Voornaamste resultaten voor de corporaties zijn in de eerste plaats dat er meer ruimte is gekomen
voor de verkoop van bestaande huurwoningen; in de tweede plaats dat een deel van het Stimuleringsfonds kan worden ingezet om verbetering van de energielabels van bestaande woningen te bereiken.
Diemen
Zoals met de gemeente is afgesproken, zorgt Rochdale ervoor dat het grootste deel van haar huurwoningen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens houdt. In totaal blijft 92% van de woningen die
Rochdale in Diemen in bezit heeft, tot de sociale voorraad behoren.
Rochdale en de gemeente Diemen zullen in 2011 het gesprek weer oppakken om tot prestatieafspraken
te komen. Tevens wil Rochdale dan de 92% sociale voorraad heroverwegen in het kader van de
Europese beschikking en de uitwerking daarvan in de gemeente Diemen.
Landsmeer
In 2009 is Rochdale met de gemeente Landsmeer tot overeenstemming gekomen over de prestatieafspraken. De prestatieafspraken betreffen een periode tot 31 december 2012 en zijn in januari 2010
ondertekend.
Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente over onder andere het behoud van de sociale voorraad,
het opplussen van seniorenwoningen tot zorgwoningen, het vroegtijdig betrekken van de corporaties
bij (her)ontwikkelingslocaties, over de mogelijkheid van een sociale grondprijs voor het realiseren van
sociale huurwoningen en de overgang naar Woningnet. In 2010 is de gemeentelijke woningtoewijzing
voor de sociale huurwoningen overgegaan naar Woningnet. Er geldt een overgangsperiode van vijf
jaar waarin voorrang geldt voor de woningzoekendenlijst van de gemeente. Daarnaast zijn afspraken
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gemaakt over de rechten van huurders bij sloop en renovatieplannen. In 2011 starten de voorbereidingen voor nieuwe prestatieafspraken.
Purmerend
In 2007 is gekomen tot prestatieafspraken in Purmerend. Deze collectieve prestatieafspraken gelden
van 1 januari 2008 tot 1 januari 2012.
In 2009 zijn de gemaakte collectieve procesafspraken nader geconcretiseerd in de vorm van bilaterale
afspraken. Een van de collectieve afspraken betreft een aanbiedingsafspraak aangaande de basisvoorraad. Deze aanbiedingsafspraak was reeds opgenomen in de vorige prestatieafspraken. De grens
van de basisvoorraad, die is ontleend aan de aftoppingsgrens van de huurtoeslag, ligt voor het tijdvak
2010 - 2011 voor een- en tweepersoonshuishoudens op € 511,50 en voor drie- en meerpersoons
huishoudens op € 548,18.
Voor de gemeente Purmerend geldt 30% als lokale beleidsruimte. Onlangs is afgesproken dat de inkomenstabel (per 2011) i.v.m. de Europese regelgeving komt te vervallen.
Zaanstad
December 2010 zijn de collectieve prestatieafspraken (2008 t/m 2010) afgelopen. Er zijn geen nieuwe
collectieve afspraken gemaakt. In plaats daarvan hebben de corporaties individuele prestatie
afspraken gemaakt.
Eind 2009 waren de individuele prestatieafspraken ‘Prestatieafspraken 2009-2014’ in concept klaar.
Januari 2010 zijn deze prestatieafspraken officieel ondertekend.

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 welke Rochdale in 2010 steunde zijn:
•	Sponsoring buurtfestival Kattenburg (centrum)
•	Leefbaarheidactie Boen de buurt met de corporaties de Key, Alliantie, Eigen Haard en stadsdeel
Centrum
•	Sponsoring Overtoomse Veld in Actie. Diverse instanties, bewoners en bewonerscommissies uit
Overtoomse Veld laten zien wat ze zoal doen in en voor de buurt
• Boeldag Nieuwendam Noord: Een vlooienmarkt voor bewoners uit het herhuisvestinggebied Breehorn waarbij zij hun boventallige huisraad te koop konden aanbieden
• Kerstmarkt Nieuwendam Noord: Een grote kerstmarkt op het braakliggende terrein van de Amstelmeerschool i.s.m. de 3 basisscholen uit het gebied
• De Banne Bruist: Een festival voor jong en oud bestaande uit podia met muziek, braderie en
informatiemarkt en veel activiteiten voor kinderen. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement in
Amsterdam-Noord
• Kinderkunstroute De Banne: Diverse kunstworkshops voor kinderen uit de Banne met als afsluiting
een atelierroute en overzichtstentoonstelling in het buurthuis
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• Pleinfeesten Vogelbuurt / IJplein: Pleinfeest op het Zwanenplein met diverse kinderactiviteiten, muziek, hapjes en drankjes
•	Groene Zomer Vogelbuurt. Diverse activiteiten van stadsdeel en corporaties met het oog op groen
en groenonderhoud. Als afsluiting hiervan zijn diverse activiteiten in de Vogelbuurt georganiseerd,
zoals muziek op het Spreeuwenpark en een open tuinen dag in binnentuinen
•	Viering 40 jarig jubileum flats Noordwachter en IJdoorn in Zaandam
•	Stichting Babel, podium voor vormgeving en architectuur
• 40 jarig bestaan Brandarisflat (activiteit voor en door bewoners)
• Ieder kind een eigen boek. Om lezen onder kinderen te bevorderen is er een bijdrage geleverd aan
de Stichting Ieder Kind een eigen boek. De boekjes zijn uitgereikt aan kinderen van de lagere school
in diverse wijken van Amsterdam Zuidoost
• Kinderboerderij de Gliphoeve. Naast de gerenoveerde flat Geldershoofd is een kinderboerderij.
Iedere jaar maakt de kinderboerderij kalenders. Met de opbrengst van de verkoop van deze kalenders is het mogelijk eten te kopen voor de dieren
• Project Groene Vingers. Vrijwilligers uit de buurt Amsteldorp verzorgen de tuinen van buurtbewoners die dit zelf niet meer kunnen. Rochdale stimuleert dit project.

4.7 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 nieuwe leningen. Bij het formuleren van
voorgenomen activiteiten wordt een afstemming gemaakt met de financiële kaders zoals deze volgen
uit het financieel beleid.
De doelstellingen van het financiële beleid zijn:
• het waarborgen van de toegang tot de kapitaal- en geldmarkt voor Rochdale en haar dochterondernemingen; dit vereist in ieder geval een positief oordeel over de kredietwaardigheid van Rochdale
door het WSW
• het behouden van de A-status die jaarlijks door het CFV wordt toegekend
• het handhaven van een minimale solvabiliteit van 25% op basis van bedrijfswaarde door de jaren
heen
• het minimaal behalen van een ICR (interest coverage ratio) van 1,4% hetgeen aangeeft dat de opera
tionele cash flow voldoende is om nieuwe financiering te kunnen aantrekken.
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Toezichthouders
Alle woningcorporaties staan onder financieel toezicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
(CFV). Twee keer per jaar brengt het CFV een oordeel uit over het financieel presteren van een woningcorporatie, het zogenaamde continuïteitsoordeel in het voorjaar en het solvabiliteitsoordeel in het najaar.
Op basis van het voorgenomen beleid, dat is vertaald in de meerjarenprognose over 2010 tot en met
2014, stelde het CFV het continuïteitsoordeel vast. Rochdale beschikt gedurende die periode over voldoende inkomende middelen om aan haar toekomstige financiële verplichtingen te voldoen. Het CFV
heeft Rochdale evenals in het jaar daarvoor de zogenaamde A-status toegekend, zijnde de hoogste
classificatie.
Bij het toekennen van het solvabiliteitsoordeel, gebaseerd op de jaarcijfers over 2009, heeft het CFV
zich van een oordeel onthouden. De belangrijkste reden hiervoor was het ontbreken van inzicht in de
consequenties van de ontbinding van Far West en verdelen van het bezit van Far West over de 3 leden,
waaronder Rochdale.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft jaarlijks een oordeel over de kredietwaardigheid van een woningcorporatie. Op basis van financiële informatie ultimo 2009 heeft het WSW aan
gegeven dat Rochdale onveranderd kredietwaardig is en dat gebruik gemaakt kan blijven worden van
de kredietfaciliteiten van het WSW. De kredietwaardigheid van Rochdale is in haar brief van 17 juni
2010 door WSW bevestigd. De verwachting inzake de kredietwaardigheid voor de jaren 2011-2015
heeft het WSW nog niet beoordeeld. De reden is de onzekerheid in de ontwikkeling van de operationele kasstromen bij Rochdale in verband met het beëindigen van Far West.

Stelselwijziging
In 2010 is de waarderingsgrondslag voor activa in exploitatie gewijzigd. De stelselwijziging houdt in dat
gewaardeerd wordt op bedrijfswaarde, conform de RJ 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting.
Tot en met verslagjaar 2009 werd de methodiek van historische kosten met toepassing van afschrijvingen gehanteerd. De overgang op de systematiek van bedrijfswaarde geeft een verbetering van het
inzicht in de grootte en samenstelling van het vermogen en resultaat van Woningstichting Rochdale en
sluit aan bij de verslaggevingpraktijk van met Woningstichting Rochdale vergelijkbare woningcorporaties. Tevens sluit deze methodiek meer aan op de wijze waarop de besluitvorming over vastgoed(des)
investeringen binnen Rochdale plaatsvindt zodat aansluiting tussen besluitvorming en verantwoording
is gerealiseerd. De verwerking van de financiële effecten van deze stelselwijziging heeft met terug
werkende kracht plaatsgevonden in het vermogen primo 2009. Tevens zijn de vergelijkende cijfers van
balans en winst- en verliesrekening aangepast aan de nieuwe waarderingsmethodiek.

Bedrijfswaarde
Rochdale waardeert haar bezit in de jaarrekening op basis van bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde
is de contant gemaakte waarde van het totale bedrag dat de woningen op basis van het beleid van
Rochdale in de toekomst nog aan huur en/of verkoop zullen opbrengen vermeerderd met de restwaarde en verminderd met de kosten die voor het beheer van de woningen worden gemaakt en ingerekende investeringen waarvoor de verplichtingen zijn aangegaan.
De bedrijfswaarde staat gelijk aan de toekomstige verdiencapaciteit. Bij het toepassen van de systematiek is het van groot belang dat wordt uitgegaan van reële schattingen van zowel de toekomstige
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huur- en verkoopprijzen als van de toekomstige kosten. Rochdale past bij het bepalen van de bedrijfswaarde de door CFV en WSW gehanteerde of hieraan gerelateerde parameters toe. Rochdale heeft
alleen voor de toekomstige stijging van beheerlasten een afwijkende parameter. Waar het CFV deze
heeft vastgesteld op 1% boven inflatie heeft Rochdale deze vastgesteld op het inflatiepercentage,
gezien de beleidsmatige voornemens efficiënter te gaan werken. Voor zover de aannamen in de calculatie van de bedrijfswaarde zelfstandig zijn bepaald, is hierbij het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd.
De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie bedraagt per 31 december 2010 € 2.115 miljoen
(2009: € 2.089 miljoen) en is toegenomen met € 26 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze toename zijn:
•	Er is voor € 36 miljoen aan vastgoedinvesteringen in de bedrijfswaarde opgenomen;
• In de resultatenrekening is een vermindering in de waarde van het bezit verantwoord van € 10 miljoen.
De mutatie van de bedrijfswaarde wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 van het jaarverslag.

Jaarresultaat 2010
Het jaar 2010 is afgesloten met een negatief resultaat van € 27,3 miljoen, terwijl het resultaat over 2009
nog € 10,3 miljoen positief was. Dit gepresenteerde resultaat over 2009 wijkt af van dat in de jaar
rekening 2009 vanwege de doorgevoerde stelselwijziging.
Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het vormen van voorzieningen als gevolg van de
verslechterde markt voor koopwoningen en de afwaardering c.q. getroffen voorzieningen voor ontwikkel- en grondposities, waaronder verworven oude kantoorgebouwen.
Daarnaast is extra financiering aangetrokken, als gevolg van lagere opbrengsten van verkochte
woningenen hogere bedrijfslasten, waardoor de financieringslasten zijn toegenomen.

Financiële positie
Het groepsvermogen op basis van bedrijfswaarde bedraagt ultimo 2010: 731,1 miljoen (2009: € 758,5
miljoen). De afname van € 27,3 miljoen wordt geheel veroorzaakt door het negatieve resultaat over 2010.
De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde bedraagt 29,6% over 2010, terwijl deze in 2009 31,3%
bedroeg. Rochdale streeft naar een solvabiliteitspercentage van minimaal 25,0% op basis van bedrijfs
waarde. De afname komt door het negatieve jaarresultaat in combinatie met een geringe stijging van
het balanstotaal.

Financiering
Rochdale heeft ultimo 2010 een leningenportefeuille van € 1.543,3 miljoen ten opzichte van € 1.478,2
miljoen ultimo 2009. De toename van € 65,1 miljoen wordt veroorzaakt door in 2010 nieuw aan
getrokken leningen van € 187,5miljoen en aflossingen in 2010 van € 122,4 miljoen. De toename van de
leningenportefeuille is navenant de toename in de waarde van het bezit van Rochdale. De gemiddelde
gewogen rentevoet van de leningenportefeuille per 31 december 2010 bedroeg 4,6% (2009: 4,7%).
Zekerstelling van de beschikbaarheid financiering en beheersing van de rentelasten en renterisico is
van groot belang voor de financiële continuïteit van Rochdale. Daarom vindt periodiek overleg plaats
over treasury beleid in de treasury commissie. Hierbij wordt Rochdale ondersteund door een adviesbureau op het gebied van treasury.
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5	Jaarrekening
5.1	Geconsolideerde balans per 31 dec. 2010
		

Bedragen x €1.000 (na voorgestelde resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref

2010		

2009

Vaste activa					
Immateriële vaste activa

1				

Goodwill		

288		

Totaal immateriële vaste activa			

477

288		

Materiële vaste activa

2				

Onroerende en roerende zaken in exploitatie

2.1

2.115.386		

2.089.038

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

2.2

63.946		

75.798

2.3

51.510		

42.061

477

Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

Totaal materiële vaste activa			 2.230.842		 2.206.897
Financiële vaste activa

3				

Deelnemingen

3.1

13.441		

12.807

Leningen u/g

3.2

43.462		

49.077

Subsidies

3.3

0		

1.286

Latente belastingvorderingen

3.4

21.345		

20.684

Leningen aan deelnemingen

3.5

10.576		

7.896

Totaal financiële vaste activa			

88.824		

91.750

Totaal vaste activa			 2.319.954		 2.299.124
Vlottende activa

				

Voorraden

4		

40.932		

7.612

Onderhanden werk

4a		

58.351		

45.297

					
Onderhanden projecten

5		

0		

16.618

					
Vorderingen

6				

Huurdebiteuren

6.1

1.742		

1.819

Vorderingen op deelnemingen

6.2

16.469		

14.952

Vorderingen gemeenten

6.3

1.268		

6.726

Overige vorderingen

6.4

12.163		

18.396

Overlopende activa

6.5

Totaal vorderingen		
Liquide middelen

10.729		

7.952

42.371		

49.845

7		

7.999		

1.558

Totaal vlottende activa			

149.653		

120.930

TOTAAL ACTIVA			 2.469.606		 2.420.054
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PASSIVA

Ref

Groepsvermogen

8				

Eigen vermogen		

2010		
731.129		

Totaal groepsvermogen			
Voorzieningen

2009
758.480

731.129		

758.480

9				

Voorziening maatschappelijke bestedingen		

7.286		

24.711

Overige voorzieningen		

19.428		

6.622

Totaal voorzieningen			

26.714		

Langlopende schulden

10				

Leningen overheid en kredietinstellingen

10.1

1.543.333		

1.478.232

Waarborgsommen

10.2

12.312		

10.551

1.921		

2.163

Overige langlopende schulden		

31.333

Totaal langlopende schulden			 1.557.566		 1.490.946
Kortlopende schulden

11				

Schulden aan kredietinstellingen

11.1

Schulden aan leveranciers		

62.038		

53.991

17.842		

17.790

573		

1.319

Schulden aan deelnemingen

11.2

Belastingen en premies sociale verzekeringen

11.3

8.628		

5.875

Overige kortlopende schulden

11.4

10.879		

7.010

Overlopende passiva

11.5

54.238		

53.310

Totaal kortlopende schulden			

154.198		

139.295

TOTAAL PASSIVA			 2.469.606		 2.420.054
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5.2	Geconsolideerde winst- en verliesrekening
per 31 dec. 2010
		

Bedragen x €1.000 (na voorgestelde resultaatbestemming)

		

Ref

2010

2009

Bedrijfsopbrengsten			
Huren

13

200.121

194.152

Vergoedingen

14

17.777

20.394

Overheidsbijdragen		

0

523

Netto-omzet koopprojecten

15

16.498

25.205

Verkoop onroerende goederen

16

21.512

29.280

Wijziging in onderhanden werk

17

-14.425

4.553

0

148

Geactiveerde kosten werkapparaat		
Overige bedrijfsopbrengsten

18

Totaal bedrijfsopbrengsten		

28.128

23.583

269.611

297.838

Bedrijfslasten			
Kosten uitbesteed werk en externe kosten

19

3.291

28.864

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

20

8.256

1.835

Maatschappelijke bestedingen

21

59.361

42.293

Erfpacht		
Lonen en salarissen

22

3.107

3.137

31.654

32.023

Sociale lasten		

3.814

3.691

Pensioenlasten

23

4.991

5.217

Lasten onderhoud

24

41.149

47.806

Overige organisatielasten

25

17.022

16.296

Zakelijke bedrijfslasten

26

13.078

12.255

Overige lasten

27

36.373

27.618

Totaal bedrijfslasten		

222.096

221.035

Bedrijfsresultaat		

47.515

76.803

Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

28

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten

29

2.826

3.485

Rentelasten en soortgelijke kosten

30

-71.864

-68.982

Saldo financiële baten en lasten		

-65.206

-60.821

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		

-17.691

15.982

Belastingen op resultaat uit bedrijfsuitoefening

31

3.832

4.676

-661

1.113

-17.030

14.869

-1.004

-5.124

JAARRESULTAAT		

-18.034

9.745

Mutatie actuele waarde		

-9.317

608

Jaarresultaat		

-27.351

10.353

Jaarresultaat van de groep		
Resultaat deelnemingen
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5.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010
		

Bedragen x €1.000

		

2010		

2009

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening
Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat		

47.716		

76.804

Aanpassingen als gevolg van consolidatie				
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen

8.256		

1.835

Wijzigingen in onderhanden werk

14.425		

-4.553

Maatschappelijke bestedingen

60.130		

46.099

			

82.811		

43.381

Veranderingen in werkkapitaal:				
Voorraden

-33.320		

-7.175

Onderhanden werken en projecten

3.564		

-7.671

Vorderingen

7.474		

-12.995

Kortlopende schulden

6.856		

-15.087

-15.426		

-42.928

		

Mutatie voorzieningen		

-12.806		

4.943

Kasstroom uit bedrijfsoperaties		

102.295		

82.200

Ontvangen interest

3.011		

3.218

Betaalde rente

-72.064		

-68.783

		

-69.053		

-65.565

Kasstroom uit operationele activiteiten		

33.242		

16.635

Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in (im)materiële vaste activa

-134.325		

-205.966

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

30.554		

44.873

Mutatie bedrijfswaarde na verwerking (des)investeringen
en afschrijvingen

-5.503		

-16.451

7.806		

26.312

Mutatie financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten		

-101.468		

-151.232

Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie langlopende schulden

66.620		

138.955

Kasstroom uit financieringsactiviteiten		

66.620		

138.955

Toename/afname geldmiddelen		

-1.606		

4.357
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5.4	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 specifieke richtlijnen zoals deze zijn voorgeschreven in RJ 645 zijn gevolgd.
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 verkrijging van de overgenomen entiteit vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de
verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en
passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa.
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 resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
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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.
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
•	RH Vastgoed Amstelveen BV, gevestigd te Amsterdam
•	Rochdale Pontsteiger BV, gevestigd te Amsterdam.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling
Stelselwijzigingen
Met ingang van het verslagjaar 2010 is de post materiële vaste activa in exploitatie gewaardeerd tegen
actuele waarde. Deze stelselwijziging leidt tot een belangrijke verbetering van het inzicht in de grootte
en samenstelling van het vermogen en resultaat van Woningstichting Rochdale en sluit aan bij de verslaggevingpraktijk van met Woningstichting Rochdale vergelijkbare woningcorporaties. De verwerking
van de financiële effecten van deze stelselwijziging heeft met terugwerkende kracht plaatsgevonden
in het vermogen primo 2009. Het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind van het voorafgaande boekjaar voor en na herrekening (het cumulatieve effect) is als een rechtstreekse mutatie van
het eigen vermogen verwerkt (in de post overige reserves) aan het begin van het verslagjaar 2010.
De vergelijkende cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn aangepast aan de gewijzigde grondslag.
De verschillen met de oorspronkelijke cijfers zijn in de toelichting aangegeven.
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Overzicht van waardering op historische kostprijs naar bedrijfswaarde (x €1.000)
		

Saldo 1 januari 2009

Effect

Saldo 1 januari 2009

		

voor stelselwijziging

stelselwijziging

na stelselwijziging

1.332.176

630.535

1.962.711

14.333

38.613

52.946

			

669.148

			
MVA in exploitatie
Lening u/g

			
Eigen vermogen (incl. corr. Far West)

74.282

673.845

748.127

2.821

-2.821

0

17.289

-1.876

15.413

			

669.148

Egalisatierekening
Overige voorzieningen

			
Resultaat 2009 voor stelselwijziging		

-24.189

Ontbreken afschrijvingen

34.264		

Verkoop resultaat

-3.555		

Mutatie actuele waarde

608		

Overheidsbijdrage

-518		

Rente egalisatierekening
Resultaat deelneming

-105
3.848		

Totaal		

34.542

Resultaat 2009 na stelselwijziging		

10.353

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 plaats
gevonden.
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.
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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.
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.

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 actuele waarde zijnde de
bedrijfswaarde onder aftrek van investeringssubsidies 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 hebben.
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 ge-
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schatte 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
2010 intern geformaliseerde meerjaren begroting 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 2011 is de jaarlijkse huur
verhoging 1,5 % (2012 en verder: 2,0 %);
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 2,0 % (voorgaand jaar: 2,25%);
Genormeerde variabele lasten (belastingen en verzekeringen) van € 335 per verhuureenheid (voorgaand jaar: € 292);
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 € 896 per verhuureenheid (voorgaand jaar: € 827);
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 5,25 % (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.
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.
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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 indien nodig 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.
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 beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een bijzondere waardevermindering. Een eventuele waarde
vermindering wordt in aftrek gebracht op de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling, rekening
houdend met de 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 worden de onroerende en roerende zaken op nihil gewaardeerd en indien nodig
een voorziening getroffen.
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.
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.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uit
geoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto
vermogenswaarde. 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.
De deelneming Far West gebruikt een andere grondslag voor waardering van de bedrijfswaarde, deze
is niet conform bovenstaande richtlijn. Rochdale waardeert Far West op basis van de aan haar verstrekte lening.
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.
Overige financiële vaste activa
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd financiële
instrumenten.
Voorraden
De voorraad materiaal is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van eventuele op balansdatum opgetreden waardeverminderingen. Hierbij wordt rekening gehouden met een voorziening voor
mogelijke incourantheid.
Het onderhanden werk (niet verkochte onroerende zaken in aanbouw, bestemd voor verkoop) wordt
gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs
omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
De voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
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Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te
maken kosten voor voltooiing en verkoop.
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten (verkochte onroerende zaken in aanbouw) in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten, vermeerderd met de toegerekende winst en
verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend.
De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere
kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten
indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op
balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van het uit
gevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel.
Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst-en-verlies
rekening verwerkt in de post verkoop onroerende goederen zolang het project nog niet is voltooid.
Projectkosten zijn verwerkt in de post kosten uitbesteed werk in de winst-en-verliesrekening.
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.
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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 met eventuele (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.
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 investerings
uitgaven minus aan deze investering toe te rekenen ontvangsten.
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 bedrijfs
activiteiten. Waardering van de voorzieningen vindt plaats tegen nominale waarde.
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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 die jaarlijks vrijvallen uit de egalisatierekening opgenomen en
de overige overheidsbijdragen.
Netto-omzet koopprojecten
De netto-omzet koopprojecten betreft de opbrengstwaarde van de in het verslagjaar opgeleverde
nieuwbouwwoningen.
Verkoop onroerende zaken
De post verkoop 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 de gefactureerde
termijnen van de opgeleverde nieuwbouwkoopwoningen in mindering 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
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.

125

jaarrekening 2010

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 plaats 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, worden
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
Toegezegde bijdrageregeling
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.
Toegezegd pensioenregeling
De netto verplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen 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.
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 rente
voet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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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
met een looptijd tot en met 2012. 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 vennootschaps
belasting 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 realisatie
mogelijkheid 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 kasstroom
overzicht 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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5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
Goodwill
1 januari 2010
Verkrijgingsprijs

1.575

Cumulatieve afschrijvingen

1.098

Boekwaarde

477

Mutaties
Afschrijvingen

189

31 december 2010
Verkrijgingsprijs

1.575

Cumulatieve afschrijvingen

1.288

Boekwaarde

288

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:
2010

2009

283

395

Overname Rochdale Onderhoud BV (voorheen De Vaklieden BV)

0

75

ZOM Deelnemingen BV	

5

7

288

477

Grondbank Badhuisweg Beheer BV	

Totaal

2. Materiële vaste activa
2.1. Materiële vaste activa in exploitatie
De bedrijfswaarde in het verslagjaar 2010 is toegenomen met een bedrag van € 26,4 miljoen ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar. De mutatie in de bedrijfswaarde laat
zich als volgt verklaren:
Toelichting op de mutatie bedrijfswaarde
Bedrijfswaarde in (EUR 1.000)
Totale bedrijfswaarde huidig verslagjaar

2.115.386

Totale bedrijfswaarde vorig verslagjaar

2.089.038

Mutatie
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Specificatie verloop totale bedrijfswaarde:
Effect op Bedrijfswaarde in (EUR 1.000)
Autonome ontwikkeling
Vrijval kasstromen
Effect één jaar opschuiven
		

-154.362
157.828
3.466

Voorraadmutaties
Verbetering
Verkoop
Sloop en overig weg
Nieuwbouw
Aankoop en overig nieuw
		

5.576
-15.219
0
46.461
1.406
38.224

Parameterwijzigingen
Wijziging verkoopopbrengsten en sloopopbrengsten

-11.771

Levensduur

90.663

Huurstijging

-89.649

Inflatie/lastenstijging

9.587

Discontovoet

125.903

		

124.732

Niveauwijzigingen
Huren

64.856

Onderhoudsuitgaven

28.681

Overige exploitatieuitgaven
Verkoop
Sloop

-52.424
-115.733
-6.915

Verbetering

4.892

Restwaarde

-258

		

-76.902

Rentabiliteitswaardecorrectie
Autonome ontwikkeling
Wijzigingen in lopende leningen (renteconversies en vervroegde aflossingen)
Discontovoet
Nieuwe leningen
RWC mutatie SWAPS	
		

Totaal mutatie

-9.667
1.910
-68.627
13.193
19
-63.172

26.348
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Autonome ontwikkeling per saldo € 3.5 miljoen positief:
• Het vervallen van de (per saldo) positieve kasstromen uit 2010 heeft een negatief effect van € 154
miljoen. Hiervan wordt € 67 miljoen veroorzaakt door het wegvallen van de verkopen die in 2010
werden verwacht. In de berekening worden verkopen maar voor 5 jaar verwerkt. In de berekening
voor 2010 komen de verkopen in 2015 in beeld. Dit heeft een effect van bijna € 33 miljoen euro. Per
saldo neem de waarde af met € 154 miljoen
• Het effect van een jaar opschuiven van de exploitatieperiode wordt bepaald door het disconteringsmoment een jaar op te schuiven. Alle toekomstige kasstromen worden één jaar minder contant
gemaakt. Dit positieve effect bedraagt € 157 miljoen.
Gevolgen van mutaties in het bezit ad € 38,2 miljoen positief:
• In 2010 zijn minder woningen verkocht dan geprognosticeerd. Dit leidt tot een toename van de
bedrijfswaarde van € 15 miljoen
• De nieuwbouw en verbetering van huurwoningen heeft geleid tot een toename van de bedrijfswaarde met € 51 miljoen
• De mutatie in de bedrijfswaarde veroorzaakt door aankoop en correcties bedraagt per saldo € 1 miljoen.
Gevolgen aanpassingen parameterwijzigingen ad € 124,7 miljoen positief:
• De verwachtingen van de kosten en opbrengstenontwikkeling op de lange termijn zijn bijgesteld.
De aanpassing van de prijsindex in 2010 zorgt voor een daling van de huurinkomsten met € 89 miljoen. Aan de uitgavenkant stijgen de onderhoudslasten met € 12 miljoen. Door de dalende prijs en
loonindex dalen de overige exploitatielasten dit heeft een positief effect van € 22 miljoen. Per saldo
nemen de lasten met € 9 miljoen af. De verkoop en de sloopopbrengsten dalen door de dalende
markt index € 11 miljoen
• De gemiddelde levensduur vanaf ultimo 2010 is toegenomen van 19,7 jaar naar 22,4 jaar. De levensduur is in de nieuwe bedrijfswaarde opgegeven per huurcomplex, terwijl dit in de oude bedrijfswaarde direct opgegeven werd per verhuurbare eenheid. Per saldo heeft dit een positief effect op
de bedrijfswaarde van € 90 miljoen
• De disconteringsvoet (zie ook rentabiliteitswaardecorrectie) was in 2009 6% en is gedaald naar
5,25% in 2010. Dit heeft een positief effect op de bedrijfswaarde van bijna € 126 miljoen.
Gevolgen aanpassingen niveauwijzigingen totaal ad € 76,9 miljoen negatief:
• Het effect van gestegen huurprijzen (bij mutatie) bedraagt € 70 miljoen positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2010 andere woningen zijn gemuteerd dan verwacht, waardoor de huren
ultimo 2010 hoger liggen
•	Lagere onderhoudsuitgaven hebben een positief effect van € 28 miljoen
• Het effect van wijzigingen in het niveau van de overige lasten bedraagt € 52 miljoen negatief. Het
betreft hier wijzigingen in organisatielasten en restwaarde
• De inzichten in het tempo van verkoop en wijzigingen in het verkoopprogramma in vergelijking met
het voorgaande jaar hebben een negatief effect op de bedrijfswaarde van € 115 miljoen
• In de berekening hebben 507 (sloopproject Kleiburg in 2012 ) van de te slopen woningen sloop
kosten van € 20.161 euro per woning, dit heeft een negatief effect op de bedrijfswaarde. Hiertegen-
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over staat dat er minder woningen worden gesloopt. Per saldo heeft dit een negatief effect op de
bedrijfswaarde van € 7 miljoen.
Rentabiliteitswaardecorrectie ad € 63,2 miljoen negatief:
• De autonome ontwikkeling, ook wel het effect van de vrijval van kasstromen en het effect van een
jaar opschuiven, geeft een rentabiliteitswaardedaling van € 9 miljoen
• Het effect van wijzigingen in renteconversies en vervroegde aflossingen bedraagt € 2 miljoen positief.
• De mutatie in de rentabiliteitswaarde als gevolg van nieuw aangetrokken leningen geeft per saldo
een effect van € 13 miljoen positief
• De disconteringsvoet voor de leningen is aangepast van 6% naar 5,25%. Dit heeft een negatief
effect van € 69 miljoen.
2.2

Materiële vaste activa in ontwikkeling

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.
		

MVA in ontwikkeling

Boekwaarde 1/1

75.798

Overige mutaties

94.525

Investeringen

102.343

Mutatie voorziening maatschappelijke bestedingen

-108.415

Overboeking naar voorraad onderhanden werk

-10.220

Overboeking naar (on)roerende zaken in exploitatie

-90.085

Boekwaarde 31/12

2.3

63.946

Materiële vaste activa ten dienste van exploitatie

Afschrijvingen
De afschrijvingsperiode is afhankelijk van de economische levensduur van de componenten van het
(on-)roerend goed.
Gehanteerde afschrijvingstermijnen voor activa ten dienste van de exploitatie zijn:
Kantoorpanden
Automatiseringsapparatuur
Inventarissen
Vervoermiddelen

20-50 jaar
3 jaar
3-10 jaar
3 jaar
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MVA t.d.v. exploitatie
Boekwaarde 1/1

42.061

Investeringen

21.535

Desinvesteringen

-3.907

Afschrijvingen

-8.179

Boekwaarde 31/12

47.912

Aanschafwaarde

77.374

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-29.462

Boekwaarde 31 /12 tegen historische aanschafwaarde

47.912

3. Financiële vaste activa
		

Deel-

Leningen

BWS

Latente

Leningen

		

nemingen

u/g

subsidies

belasting

aan deel-

vorderingen

nemingen

					

Totaal

1 januari 2010						
Boekwaarden

12.807

49.077

1.286

20.684

7.896

91.750

Mutaties						
(Des-)investeringen

135					

Verstrekkingen		
Aflossingen		

507			

5.368

-2.181

-7.806
-549

Bijschrijving rente						

0

Resultaat deelnemingen
Overige mutaties
Totaal mutaties

-1.263		

4.861

-549					

Waardeverminderingen

-4.362

135

-1.004					
2.052

-1.760

-23

634

-5.615

-1.286

4.259		
4.259

2.680

-1.004
4.528
672

						
31 december 2010						
Boekwaarden

13.441

43.462

0

24.943

10.576

92.422

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
Vestigingplaats
Aandeel
				

Resultaat
boekjaar

Boekwaarde
ult. 2010

Amstelforte Beheer BV	Amsterdam

50,00%

-2.555

9

Amstelkwartier Beheer BV	Amsterdam

50,00%

0

9

Amstelkwartier CV	Amsterdam

50,00%

0

0

Banne Binnen Beheer BV	Amsterdam

50,00%

-1

7

De Jonge Voorn CV	

's-Gravenhage

50,00%

0

4

Grondbank Badhuisweg Beheer BV	

Zaandam

50,00%

0

1

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk
Beheer BV	

Katwijk

50,00%

0

9

Robora Zuidoost VOF	Amsterdam

50,00%

57

7.087

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf CV	Amsterdam

49,50%

0

0

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II CV	Alkmaar

49,50%

0

2.115

Amstelforte Ontwikkeling CV	Amsterdam

49,00%

0

0

Banne Binnen CV	Amsterdam

49,00%

-2

505

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk CV	

Katwijk

49,00%

3

608

Grondbank Badhuisweg Zaandam CV	

Zaandam

48,00%

8

50

Pro VVE Beheer BV	Amsterdam

48,00%

2

0

Kwadijkerpark Beheer BV	Amsterdam

33,30%

0

5

Kwadijkerpark CV	Amsterdam

33,30%

0

35

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger VOF	Amsterdam

33,30%

0

50

VOF Delta Royal	Amsterdam

33,30%

29

217

Far West	Amsterdam

30,90%

0

0

Coöperatieve Herverzekeringsmaatschappij
Woningcorporaties u.a.	Amsterdam

26,30%

0

555

Buurtleven.nl BV	Amsterdam

25,00%

191

6

Deltapolder Ontwikkelings- en Realisatie VOF

25,00%

0

292

Heemskerk

Prospect Zuidas BV	Amsterdam

25,00%

0

61

De Jonge Voorn BV	

's-Gravenhage

20,00%

0

391

Woningnet NV	

Utrecht

15,00%

0

667

6,25%

0

758

Overige deelnemingen			

Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV	Amsterdam

29

0

Subtotaal			

-2.239

13.441
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Deelnemingen
Vestigingplaats
Aandeel
				

Resultaat
boekjaar

Boekwaarde
ult. 2010

0,10%

0

-

Forum Bos en Lommer Beheer BV	Amsterdam

25,00%

620

-

Forum Bos en Lommer CV	Amsterdam

24,50%

615

-

Ontwikkelingscombinatie Buyskade/
Amsterdam CV 	Amsterdam

98,00%

0

-

Ontwikkelingscombinatie Noorddammerweg/
Legmeerdijk CV	Amsterdam

96,00%

0

-

Ontwikkelingscombinatie SZ BV	

50,00%

0

-

50,00%

0

-

Subtotaal			

1.235

0

-1.004

13.441

mutaties a.g.v. verkopen/fusie:			
Cité Nouvelle SA	Saint Etienne

Uithoorn

RH Westwijk VOF	Amsterdam

			
Totaal			

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.
In 2010 is door de leden van Far West het besluit genomen om de vereniging te beëindigen. Het bezit,
grotendeels bestaande uit materiële vaste activa in exploitatie en schulden, grotendeels bestaande
uit leningen, van Far West wordt in onderling overleg over de leden verdeeld. Naar verwachting zal de
definitieve verdeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 plaatsvinden.
Met ingang van boekjaar 2008 is vereniging Far West als deelneming opgenomen onder de Financiële
Vaste Activa. In verband met de beëindiging van Far West heeft Rochdale voorzichtigheidshalve besloten
om Far West te waarderen op de door Rochdale aan Far West uitgegeven lening van € 38,6 miljoen
3.4

Latente belastingvorderingen

De samenstelling van de actieve latentie per ultimo 2010 is als volgt:
Te verrekenen belasting ultimo 2010
Verschil tussen nominale waarde en marktwaarde van langlopende leningen
Stand per 31 december 2010

16.960
4.385
21.345

Het verloop in de latente belastingvordering ziet er als volgt uit:
		
stand 1 januari
mutaties
Stand 31 december 2010
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2010

2009

20.684

21.777

661

-1.093

21.345

20.684
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De te verrekenen belasting ultimo 2010 ad € 17 miljoen bestaat uit twee afzonderlijke delen. Het eerste
deel, ad € 13,5 miljoen, wordt gevormd door het in de toekomst te verrekenen fiscale verlies uit de
periode 2006 t/m 2008. Het tweede deel, ad € 3,5 miljoen, bestaat uit de fiscale jaarresultaten 2009
en 2010. Het tweede deel is inclusief de overige entiteiten ( Delta Forte, De Vaklieden en Rochdale
Exploitatie en Projectontwikkeling) en een risico afslag, ad € 1,5 miljoen)
De verrekenbare verliezen worden als een belasting latentie aangemerkt omdat zij geacht worden op
middellange 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 € 4.7 miljoen.
Van de latente belastingvorderingen, betrekking hebbend op de lening van € 4,7 miljoen, heeft
€ 0,4 miljoen een looptijd korter dan een jaar, € 1,3 miljoen kent een looptijd tussen een en vijf jaar en
de resterende € 3,0 miljoen heeft een looptijd langer dan vijf jaar.

4. Voorraden
		

2010

Stand 1 januari

2009

7.612

269

Voorraad opgeleverd bestemd voor verkoop

33.320

7.343

Stand 31 december 2010

40.932

7.612

2010

2009

77.333

58.778

-18.982

-6.692

Als gevolg van herrubricering van de voorraad zijn de cijfers voor 2009 aangepast.
4A
Onderhanden werken
Bestede kosten
Af Voorziening voor verwachte verliezen
Gerealiseerde winsten

0

823

Geherrubriceerde voorraad 2009

0

-7.612

58.351

45.297

Totaal

In 2010 is een aanpassing in de rubricering van de voorraad onderhanden werk doorgevoerd, hierdoor
is een vergelijking met de cijfers van 2009 niet goed mogelijk. De wijziging is conform de regelgeving.
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5. Onderhanden projecten
2010

2009

Bestede kosten

			

0

33.821

Af: gedeclareerde termijnen

0

-17.203

Totaal

0

16.618

De post “Onderhanden projecten” kent een negatief saldo over 2010 (€ 0,76 miljoen) en is conform de
Richtlijnen Jaarverslaggeving onder de “Overige schulden” verantwoord.

6. Vorderingen
6.1

Huurdebiteuren

			

2010

2009

Huurachterstand huidige bewoners

3.102

2.029

Huurachterstand vertrokken bewoners

5.628

3.820

-6.988

-4.030

1.742

1.819

2010

2009

8.505

5.505

Af: voorziening wegens oninbaarheid
Totaal

6.2

Vorderingen op deelnemingen

			
Prospect Zuidas BV	
Amstelkwartier BV	

2.128

0

Overige deelnemingen

1.725

195

Kwadijkerpark CV	

1.492

0

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger VOF

1.390

1.317

Banne Binnen CV	

1.229

750

RH Westwijk VOF

0

3.791

RH Vastgoed Amstelveen BV	

0

1.179

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II CV	

0

1.793

Far West

0

422

16.469

14.952

			

2010

2009

Amsterdam

1.268

6.732

0

-6

1.268

6.726

Totaal

6.3

Vorderingen op gemeenten

Overige gemeenten
Totaal
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6.4

Overige vorderingen

		

2010

Debiteuren

8.881

8.824

-89

-2.137

Omzetbelasting

1.429

2.829

Vennootschapsbelasting

1.045

367

Vogelaargelden

0

1.181

Koopsommen

0

1.050

Verkoop woningen

0

168

897

6.114

12.163

18.396

Af: voorziening oninbaarheid

Overige
Totaal

2009

De post “Vennootschapsbelasting” betreft de vordering van Delta Forte (Rochdale Projectontwikkeling BV) gevormd gedurende de voorvoegingsperiode.
6.5

Overlopende activa

		

2010

2009

Vooruitbetaalde lasten

5.451

2.242

Niet vervallen exploitatiebedragen
Servicekosten
Overige
Totaal

757

568

2.859

1.574

1.662

3.568

10.729

7.952

7. Liquide middelen
De liquide middelen staan 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.
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PASSIVA
8. Groepsvermogen
		

2010

2009

758.480

748.127

Resultaat boekjaar

-27.351

10.353

Stand 31 december 2010

731.129

758.480

Stand per 1 januari

9. Voorzieningen
		

Voorziening

Overige

		

maatschappelijke

voor-

		

bestedingen

zieningen

Totaal

Stand per 1 januari 2009

24.711

6.622

31.333

Toevoegingen

45.289

23.070

68.359

Onttrekkingen

-53.572

-10.264

-63.836

Vrijval

-9.142		

-9.142

Stand 31 december 2010

7.286

26.714

19.428

De voorziening maatschappelijke bestedingen zijn voor zover noodzakelijk gesaldeerd met roerende
en onroerende zaken in ontwikkeling. 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.

10. Langlopende schulden
10.1 Leningen overheid, kredietinstellingen
		
Stand per 1 januari 2010
Aangetrokken nieuwe leningen
Contractaflossingen op leningen
Mutatie geactiveerd disagio
Stand per 31 december 2010
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Overheid

Kredietinstellingen

Totaal

37.755

1.440.477

1.478.232

0

188.000

188.000

-6.232

-116.710

-122.942

0

44

44

31.522

1.511.811

1.543.333
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De rentevoet van de leningen portefeuille bedraagt ultimo 2010 4,6% (2009: 4,7%)
De aflossingsverplichtingen voor 2011 bedragen € 89,5 miljoen ( voor 2010: € 101,8 miljoen)
Woningstichting Rochdale heeft een aantal renteswaps afgesloten. Conform het treasury statuut 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 2010 vertegenwoordigde de aanwezige swaps een marktwaarde van € 10,0 miljoen negatief (2009: € 8,5 miljoen negatief).
Van de totale leningportefeuille wordt een nominaal bedrag van € 122,5 miljoen (2009: € 158,8 miljoen)
afgedekt door middel van voorgenoemde renteswaps. Het einde van de looptijden van de verschillende renteswaps varieert tussen 2015 en 2028.
		

Overheid

Kredietinstellingen

Totaal

6.488

69.591

76.079

23.789

461.234

485.023

1.245

980.986

982.231

31.522

1.511.811

1.543.333

Leningportefeuille per 31 december 2010
Leningen met een looptijd korter dan een jaar
Leningen met een looptijd langer dan een jaar en
korter dan vijf jaar
Leningen met een looptijd langer dan vijf jaar
Totaal

10.2 Waarborgsommen
		

2010

2009

10.551

10.063

Toevoegingen

3.863

1.247

Onttrekkingen

-2.102

-759

Totaal

12.312

10.551

Stand per 1 januari

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.

11. Kortlopende schulden
11.1 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.
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11.2 Schulden aan deelnemingen
			

2010

2009

Far West

0

971

Overigen

573

348

Totaal

573

1.319

11.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2010

2009

Loonbelasting

			

2.904

2.677

Omzetbelasting

5.724

3.198

Totaal

8.628

5.875

2010

2009

981

0

Te betalen projectkosten

4.218

2.093

Overige

5.680

4.917

10.879

7.010

11.4 Overige schulden
			
Te betalen rente en aflossing

Totaal

11.5 Overlopende passiva
			
Niet vervallen rente
Te betalen exploitatiekosten

2010

2009

32.690

29.139

790

5.087

CFV/Gemeente inzake sanering

3.117

6.856

Vooruitontvangen huren

3.125

4.134

Te betalen erfpacht

5.210

3.382

Servicekosten

2.381

390

Overige

6.925

4.321

54.238

53.309

Totaal
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Niet in de balans opgenomen rechten
Onderzoeken
Naar aanleiding van het onderzoek door forensisch accountants naar een aantal vastgoedtrans
acties 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 strafrechte
lijke vervolging. Rochdale houdt zicht het recht voor gelden te vorderen als daar aanleiding toe is.
Procedures
Woningstichting Rochdale heeft procedures aangespannen tegen voormalige bestuurders van
Woningstichting Rochdale. In deze procedures zijn terugvorderingen ingesteld. Deze terugvorderingen zijn voorzichtigheidshalve niet als baten in de jaarrekening 2010 of eerder verantwoord.
Steigereiland Noord, Amsterdam
Bij de realisatie van het appartementencomplex Steigereiland Noord in Amsterdam zijn 27 appartementen opgeleverd die vallen onder de “koopbrug” regeling. De regeling houdt in dat wooneenheden
voor 80% worden verkocht en bij vervreemding Rochdale het recht heeft om de wooneenheid terug te
kopen tegen de getaxeerde waarde.

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 vast
gesteld. Hiervoor is een voorziening van € 1,375 miljoen getroffen.
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van erfpacht, vervoermiddelen en huur.
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Leaseverplichtingen
Woningstichting Rochdale is leaseverplichtingen aangegaan voor het gebruik van leaseauto’s. De totale leaseverplichting bedraagt € 2,75 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe dit bedrag
verdeeld is over de diverse looptijden.
Lease verplichting 2010 (x €1.000)
Lease < 1 jaar
Lease 1 - 5 Jaar
Lease > 5 jaar
Totaal

€ 170
€ 2.080
€ 500
€ 2.750

Far West
Woningstichting Rochdale heeft zich bereid verklaard de door Far West aangetrokken financiering
over te nemen bij ontbinding van Far West. Ultimo boekjaar 2010 betreft dit in totaal € 398 miljoen,
waarvan Rochdale ca. 30% zal overnemen. Woningstichting Rochdale is hoofdelijk aansprakelijk,
tezamen met de overige ledenorganisaties, voor het voorkomen dat Far West een negatief vermogen
overhoudt na ontbinding.
Aangegane verplichtingen inzake projecten in ontwikkeling
Woningstichting Rochdale heeft inzake de ontwikkeling van projecten (nieuwbouw, renovatie, en/of groot
onderhoud) ongeveer € 34,2 miljoen aan aangegane verplichtingen ultimo 2010 (2009: € 87 miljoen).
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 2010 bedraagt deze obligo € 59,3 miljoen.
Aansprakelijkheid
Woningstichting Rochdale draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor samenwerkingsverbanden
zonder specifieke rechtspersoonlijkheid en in de vorm van vennootschappen onder firma.
De directie van Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V. stelt zich garant stelt voor alle
schuldenuit hoofde van rechtshandelingen en het eigen vermogen van RH Vastgoed Amstelveen B.V.
te Amsterdam. Deze toezegging vormt een zodanige regeling dat de nakoming van de verplichtingen
van RH Vastgoed Amstelveen B.V. in geval van een tekort aan middelen wordt gewaarborgd door
Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V. Deze aansprakelijkstelling geldt voor een duur van
drie jaar na afloop van het boekjaar 2008.
Comfort Letter
Woningstichting Rochdale heeft een comfort letter afgegeven voor Rochdale Projectontwikkeling BV.
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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.
Garantstelling
Woningstichting Rochdale heeft zich ten behoeve van een drietal woningbouwprojecten in Suriname
garantgesteld voor een drietal leningen met een restant hoofdsom van € 4,9 miljoen.
Woningstichting Rochdale staat garant voor 50% van de lening, ad € 3,6 miljoen, die FGH aan Grondbank Badhuisweg CV heeft verstrekt.
Te storten kapitaal
Ten behoeve van een deelneming dient een gedeelte van het aandelenkapitaal nog te worden vol
gestort. Het nog vol te storten gedeelte bedraagt per ultimo 2010 € 0,25 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 belastinglatentie de door de RJ-werkgroep
Woningcorporaties uitgevaardigde best practices uitgangspunten. Deze zijn:
• De belastinglatentie wordt alleen gewaardeerd met in acht name van het exploitatiebeleid en van
een beleidshorizon van de corporatie voor de komende 5 jaar ter zake 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 , 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 latentie op nihil.
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5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en
verliesrekening over 2010
13. Huren
			
Netto-huur
Af: huurderving wegens leegstand
Totaal

2010

2009

207.068

197.463

-6.947

-3.311

200.121

194.152

De toename van de huurderving kan verklaard worden door de leegstand van het bedrijfsgebouw
Frankemaheerd (€ 3,3 miljoen).

14. Vergoedingen
			
Overige vergoedingen, leveringen en diensten

2010

2009

19.236

20.604

Af: vergoedingsderving wegens leegstand

-1.459

-210

Totaal

17.777

20.394

15. 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.
2010

2009

Netto-omzet koopprojecten

			

16.498

25.205

Wijzigingen in onderhanden werk

-14.425

4.553

Kosten uitbesteed werk

-3.291

-28.864

Totaal

-1.218

894

In 2010 zijn 133 woningen verkocht (2009: 175).

16. Verkoop onroerende zaken
			

2010

2009

42.762

57.525

-7.108

-8.129

Af: boekwaarde

-14.142

-20.116

Totaal

21.512

29.280

Verkoopomzet
Af: verkoopkosten

In 2010 zijn 204 bestaande en gerenoveerde woningen verkocht (2009: 222). In de verkoopomzet van
2009 is begrepen de verkoop van verzorgingstehuis De Drecht.
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17. Wijzigingen in onderhanden werk
Voor een toelichting op deze jaarrekeningpost wordt verwezen naar 15. Netto-omzet koopprojecten.

18. Overige bedrijfsopbrengsten
		
Onderhoud

2010

2009

13.716

12.590

Projectmanagement

4.973

5.899

Overige opbrengsten

5.656

1.241

Detacheringen

529

841

3.161

2.320

Overige beheerdiensten

60

628

Afsluiten huurcontracten

33

64

Beheervergoeding Far West

Totaal 28.128

23.583

De beheervergoeding Far West over 2010 betreft de jaarlijkse beheervergoeding voor het beheer van
het bezit Far West. In 2010 heeft afrekening plaats gevonden met Far West uit voorgaande jaren, ad
€ 0,7miljoen.

Bedrijfslasten
19. Kosten uitbesteed werk
Voor een toelichting op deze jaarrekeningpost wordt verwezen naar 15. Netto-omzet koopprojecten.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
				
Afschrijvingen goodwill

2010

2009

76

212

Afschrijvingen onroerende zaken ten dienste van de exploitatie

8.180

1.618

Totaal		

8.256

1.830

De stijging van de post afschrijvingen wordt verklaard door de afschrijvingen op kantoren vanaf 2010.
Tevens heeft een inhaalafschrijving van € 4 miljoen plaats gevonden op het Bruggebouw.
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21. Maatschappelijke bestedingen
2010

2009

Dotatie voorziening maatschappelijke bestedingen

			

68.535

69.629

Vrijval voorzieningen maatschappelijke bestedingen

-8.404

-23.530

1.219

-2.377

Leefbaarheid

-1.989

-1.429

Totaal

59.361

42.293

Overige bestedingen (inclusief waardeverminderingen)

22. Lonen en Salarissen
			
Salarissen
Ingehuurd personeel
Ziekengeld/WAO
Totaal

2010

2009

24.417

24.004

7.332

8.242

-95

-223

31.654

32.023

Ultimo 2010 waren 580 personeelsleden in dienst (2009: 591), die tezamen 523,7 (2009: 532,0) volledige arbeidsplaatsen vervulden.

Beloning Bestuurders en commissarissen
a. Beloningscode voor bestuurders en Balkenende-norm
De beloning van bestuurders is in overeenstemming met de in 2010 vernieuwde beloningcode
bestuurders woningcorporaties. De code kent een inschaling die onder andere afhankelijk is van de
grootte van de corporatie, de omvang van het werkgebied en de opgave van de corporatie. In de
nieuwe code zijn de salarisschalen die liggen boven de zgn "Balkenende-norm" afgetopt tot deze
norm. De berekening van de Balkenende-norm is uitsluitend gebaseerd op het bruto-jaarinkomen, dus
exclusief pensioenlasten. De salarissen van de bestuurders van Rochdale zijn zodanig bepaald dat zij
lager liggen dan deze norm, zowel in 2010 als in de toekomst.
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b. Opgave beloningen ingevolge van Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9
Ingevolge het Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9 wordt er in deze paragraaf een opgave gedaan van de
beloningen van de bestuurders en de pensioenlasten.
Functie

voorzitter RvB

Periode

2010

In dienst

Lid RvB

2009

15 mei 2010

2010

Lid RvB
2009

1 april 2008¹

2010

2009

15 mei 2010

Uit dienst			
BW2T9:
Vast inkomen*

N.v.t.		
105.000		

Variabel inkomen
Pensioenlasten

154.000		

N.v.t.

97.000

0		

0		

0

25.000		

45.000		

23.000

Uitkering beëindiging
Totaal

N.v.t.		

0		

0		

0

130.000 		

199.000		

120.000

* Het salaris opgenomen onder vast inkomen onder BW2T9 is het salaris dat wordt getoetst aan de belonings
code en derhalve impliciet ook is getoetst aan de zgn "balkenendenorm".

Per 4 november 2008 is een bestuurder ad interim aangesteld. De kosten in 2010 bedragen € 101.000
(2009 € 294.000,-) excl. BTW.
c. Beloning WOPT
Opgave beloningen ingevolge de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Top
inkomens 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 2010 vastgesteld op
€ 193.000,- (2009 € 188.000,-).
Deze grens is het totaal van het belastbaar loon, pensioenlasten en eventuele beëindigingvergoedingen.
Bestuurders:
Functie

Overige medewerkers:

Lid RvB

Periode

2010

In dienst

Directeur
2009

1 april 2008 ¹

2010

Directeur

2009

1 januari 1996 ²

2010

2009

1 februari 1998 ²

Uit dienst					

31 december 2010

WOPT:						
Belastbaar loon

143.000

147.000

176.000

166.000

158.000

151.000

59.000

44.000

58.000

42.000

39.000

37.000

0

0

0

0

0

0

202.000

191.000

234.000

208.000

197.000

188.000

Pensioenafdracht ³
Uitkering beëindiging
Totaal

¹ Vanaf 01-01-2010 lid Raad van Bestuur
² Vanaf 01-07-2010 in dienst bij Rochdale; voorheen bij een dochteronderneming. De opgave is op basis van het
totaal van beide ondernemingen.
³ Betreft het werkgevers- en werknemersdeel van pensioenpremies en eventuele voorzieningen betaalbaar op
termijn.
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d. Beloning Raad van Commissarissen:
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2010 totaal € 89.683.
De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 18.000, de vice-voorzitter € 16.500 en een lid € 15.000.
Vergoeding
Naam

Periode

2010

2009

Craemer, de heer mr. R.W.M.
Herrema, de heer T.

01-01 - 31-12

18.000

74.255

01-01 - 31-12

16.500

1.925

Kleijwegt, de heer J.

01-01 - 31-12

15.000

1.750

Örgü, mevrouw drs. F.

01-01 - 31-12

15.000

1.750

Wijngaarden, de heer drs.L.J.

01-01 - 31-12

15.000

1.750

Sanson, mevrouw ir. A.Y.

05-07 - 31-12

7.386

0

Vries, mevrouw drs. A.M.E.

25-10 - 31-12

2.797

0

Overige, niet meer actief in 2010		

0

126.464

Totaal		

89.683

207.894

De voorzitter van de Raad was in 2010 de heer R.W.M. Craemer, vice-voorzitter was de heer T. Herrema.
De heer Craemer was in 2009 een van de 3 interim-commissarissen die, met goedkeuring van de
toenmalige externe toezichthouders, een vergoeding hebben gekregen op basis van werkelijk bestede
uren tegen een marktconform uurtarief.
De leden Herrema, Kleijwegt, Örgü en Wijngaarden zijn aangesteld per 19 november 2009.
De vergoedingen over 2009 zijn alleen vermeld voor de commissarissen die ook in 2010 in functie waren.

23. Pensioenlasten
Woningstichting Rochdale heeft voor de medewerkers van de voormalige Woningstichting Patri
monium 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 pensioen
gerechtigde 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 toegezegdpensioen
regeling 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 2011 door SPW gepubliceerde dekkingsgraad per 31 december 2010 bedraagt
102% (2009: 106%) Per 31 maart 2011 bedraagt de dekkingsgraad 110%.
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.
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De pensioenlasten in de winst- en verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over het
lopende boekjaar.

24. Onderhoudslasten
			

2010

2009

Klachtenonderhoud

12.470

12.145

Mutatieonderhoud

6.589

8.860

Bijdrage VVE’s

3.646

3.473

14.535

19.566

Planmatig onderhoud
Contractonderhoud

3.909

3.762

41.149

47.806

			

2010

2009

Overige personeelskosten

1.669

2.120

Huisvestingskosten

2.125

1.535

270

439

Totaal

25. Overige organisatielasten

Bestuurskosten
Algemene kosten

12.958

12.207

Totaal

17.022

16.301

26. Zakelijke bedrijfslasten
			
Belastingen
Verzekeringen
Totaal

2010

2009

10.885

10.551

2.193

1.703

13.078

12.254

27. Overige lasten
			
Servicekosten

2010

2009

19.681

20.799

Beheerskosten derden

4.483

4.753

Mutatie voorziening debiteuren

1.292

-1.670

Diversen

10.917

3.739

Totaal

36.373

27.618
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28. Rentebaten en soortgelijke kosten
			

2010

2009

Geactiveerde rente (on)roerende zaken in ontwikkeling

3.647

4.535

Rente overige vorderingen
Totaal

185

141

3.832

4.676

2010

2009

0

406

2.826

3.059

0

20

2.826

3.485

2010

2009

0

245

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

30. Rentelasten en soortgelijke kosten
			
Egalisatierekening BWS	

71.134

67.257

Rente waarborgsommen

408

306

Rente kortlopende schulden aan kredietinstellingen

236

650

Rente langlopende leningen overheid en kredietinstellingen

Kosten financiering en betalingsverkeer
Totaal

86

403

71.864

69.028

31. Belastingen
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 Rochdale in 2009 VSO 2 heeft ondertekend, 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.
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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.
Commercieel resultaat volgens winst- en verliesrekening 2010		
Bij: Aanpassing als gevolg van fiscaal hogere waarderingen

63.835

Af: Aanpassing als gevolg van fiscaal lagere waarderingen

-34.814

-18.695

			

29.021

Belastbaar resultaat		

10.326

Belastbaar resultaat deelnemingen		

-6.746

Totaal belastbaar resultaat fiscale eenheid stichting		

3.580

Vennootschapsbelasting over fiscaal resultaat 2010		

895

Mutatie Vpb oudere jaren		

-9.414

Mutatie in latentie in leningen o/g		

6.389

Beperking toekomstige verliesverrekening		

1.469

Vennootschapsbelasting in winst- en verliesrekening		

-661

32. Resultaat deelnemingen
		

2010

2009

Resultaat deelnemingen

-2.240

-5.409

Verkoop deelnemingen

1.236

285

-1.004

-5.124

Totaal

Het negatieve resultaat deelnemingen wordt met name veroorzaakt door de resultaten van de project
deelnemingen Amstelforte Beheer BV. De hierin opgenomen projecten zijn als gevolg van markt
omstandigheden afgewaardeerd. Derhalve laten deze projectdeelnemingen negatieve resultaten zien.
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5.7	Enkelvoudige balans per 31 dec. 2010
		

Bedragen x €1.000 (na voorgestelde resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref

2010		

2009

Vaste activa		
Immateriële vaste activa

1				

Goodwill		

0		

Totaal immateriële vaste activa			

0

0		

0

					
Materiële vaste activa

2				

Onroerende en roerende zaken in exploitatie

2.1

2.115.386		

2.089.038

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

2.2

63.946		

75.798

Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

2.3

50.251		

40.631

Totaal materiële vaste activa			 2.229.583		 2.205.467
Financiële vaste activa

3				

Deelnemingen

3.1

26.747		

25.185

Leningen u/g

3.2

42.988		

48.495

Subsidies

3.3

0		

1.286

Latente belasting vordering

3.4

6.636

9.281
Leningen aan deelnemingen

3.5

11.395		

Totaal financiële vaste activa			

8.736

87.766		

92.983

Totaal vaste activa			 2.317.349		 2.298.450
Vlottende activa					
Voorraden

4		

40.932		

7.612

Onderhanden werk

4a		

31.841		

21.928

					
Onderhanden projecten

5		

0		

16.618

					
Vorderingen

6				

Huurdebiteuren

6.1

1.742		

1.819

Vorderingen op deelnemingen

6.2

44.297		

47.833

Vorderingen gemeenten

6.3

1.268		

6.726

Overige vorderingen

6.4

7.934		

14.846

Overlopende activa

6.5

6.519		

5.606

Totaal vorderingen			

61.760		

76.830

7		

4.692		

746

Totaal vlottende activa			

139.225		

123.734

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA			 2.456.574		 2.422.184
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PASSIVA

Ref

2010		

Groepsvermogen

8				

Overige reserves

8.1

731.129		

Totaal eigen vermogen			

2009
758.480

731.129		

Voorzieningen

10				

Voorziening maatschappelijke bestedingen

10.1

Voorziening latente belastingen

10.2

0		

0

Overige voorzieningen

10.3

19.428		

6.538

7.286		

Totaal voorzieningen			

758.480

24.711

26.714		

31.249

					
Langlopende schulden

11				

Leningen overheid en kredietinstellingen

11.1

1.543.333		

1.478.232

Waarborgsommen

11.2

12.312		

10.551

Overige langlopende schulden

11.3

1.921		

2.163

Totaal langlopende schulden			 1.557.566		 1.490.946
					
Kortlopende schulden

12				

Schulden aan kredietinstellingen		

57.183		

51.309

Schulden aan leveranciers		

17.162		

22.734

Schulden aan deelnemingen

12.1

1.695		

2.319

Belastingen en premies sociale verzekeringen

12.2

7.503		

4.309

Overige kortlopende schulden

12.3

4.233		

7.918

Overlopende passiva

12.4

53.389		

52.920

Totaal kortlopende schulden			

141.165		

141.509

TOTAAL PASSIVA			 2.456.574		 2.422.184
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5.8	Enkelvoudige verlies- en winstrekening
per 31 dec. 2010
		

Bedragen x €1.000 (na voorgestelde resultaatbestemming)

		

Ref

2010

2009

Bedrijfsopbrengsten			
Huren

13

200.412

194.616

Vergoedingen

14

17.824

20.483

0

523

16.498

25.205

Overheidsbijdragen		
Netto-omzet koopprojecten

15

Verkoop onroerende goederen

16

21.512

29.280

Wijziging in onderhanden werk

17

-14.425

4.553

Geactiveerde kosten werkapparaat		
Overige bedrijfsopbrengsten

18

Totaal bedrijfsopbrengsten		

0

148

12.175

7.972

253.997

282.780

Bedrijfslasten			
Kosten uitbesteed werk en externe kosten

19

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

20

7.796

1.254

Maatschappelijke bestedingen

21

59.361

42.293

Erfpacht

22

3.107

3.137

Lonen en salarissen

23

21.612

20.857

2.490

2.390

Sociale lasten		

3.292

28.864

Pensioenlasten

24

3.636

3.794

Lasten onderhoud

25

41.149

47.806

Overige organisatielasten

26

15.044

14.105

Zakelijke bedrijfslasten

27

13.038

12.180

Overige lasten

28

33.870

27.707

Totaal bedrijfslasten		

204.395

204.387

Bedrijfsresultaat		

49.602

78.393

Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

29

3.748

4.695

Waardeverandering fin. vaste activa en effecten

0

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten

30

2.901

3.504

Rentelasten en soortgelijke kosten

31

-71.845

-68.861

-65.196

-60.662

Saldo financiële baten en lasten		
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Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		

-15.594

17.731

Buitengewone baten en lasten		

0

0

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		

-15.594

17.731

2.646

1.492

-18.240

16.239

206

-6.541

-18.034

9.698

Belastingen op resultaat uit bedrijfsuitoefening

32

Jaarresultaat van de groep		
Resultaat deelnemingen

33

JAARRESULTAAT		
Mutatie actuele waarde		

-9.317

655

Jaarresultaat		

-27.351

10.353

5.9 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2010
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.
3.1

Deelnemingen

			
Stand per 1 januari
Investeringen
Resultaat deelneming
Stand 31 december

3.2

2010

2009

25.185

54.003

1.356

-18.429

206

-10.389

26.747

25.185

Leningen u/g

			

2010

2009

48.495

25.416

507

40.160

Ontvangen aflossingen

-6.014

-17.081

Stand 31 december

42.988

48.495

Stand per 1 januari
Uitgegeven gelden
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4a

Onderhanden werken

			
Bestede kosten
Gerealiseerde winsten
Af: waardeverminderingen
Af: gedeclareerde termijnen
Totaal

2010

2009

40.849

46.493

0

1.882

-9.008

-11.135

0

-15.312

31.841

21.928

In 2010 is een aanpassing in de rubricering van de voorraad onderhanden werk doorgevoerd, hierdoor
is een vergelijking met de cijfers van 2009 niet goed mogelijk. De wijziging is conform de regelgeving.
5		

Onderhanden projecten
2010

2009

Bestede kosten

			

0

33.821

Af: gedeclareerde termijnen

0

-17.203

Totaal

0

16.618

6.2

Vorderingen op deelnemingen
2010

2009

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling BV	

			

16.530

16.484

Rochdale Holding BV	

16.252

12.412

Prospect Zuidas BV	

8.505

5.508

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger VOF

1.390

1.317

Rochdale Onderhoud BV	

844

0

Rochdale FBI

463

0

De Jonge Voorn CV	

177

0

Overige

136

1.436

Delta Forte BV	

0

3.537

Delta Forte inzake projecten

0

3.347

Westwijk VOF

0

3.791

44.297

47.832

			

2010

2009

Handelsdebiteuren

1.446

4.087

-89

-2.137

Totaal

6.4

Overige vorderingen

Voorziening dubieuze debiteuren
Verkoop woningen

0

168

Omzetbelasting

0

1.357

Overige

6.577

11.371

Totaal

7.934

14.846

		

156

jaarrekening 2010

12.1 Schulden aan deelnemingen
			

2010

2009

De Vaklieden BV	

1.199

1.093

0

971

Far West
Buurtleven.nl BV	

0

250

496

5

1.695

2.319

2010

2009

32.599

29.049

790

4.925

Vooruitontvangen bijdrage sanering

3.117

6.856

Vooruitontvangen huren

3.125

4.134

Te betalen erfpacht

5.210

3.382

Servicekosten

2.381

390

Overige

4.155

4.184

53.387

52.920

Overige
Totaal

12.4 Overlopende passiva
			
Niet vervallen rente
Te betalen exploitatiekosten

Totaal

Amsterdam, 31 mei 2011
Woningstichting Rochdale

Raad van Bestuur
drs. R. Grotendorst (voorzitter)
N.T.J. Overdevest RA
mevrouw M.H.W. van Buren

Raad van Commissarissen
mr. R.W.M. Craemer (voorzitter)
T. Herrema
J. Kleijwegt
mevrouw drs. F. Örgü
drs. L.J. Wijngaarden
mevrouw ir. A.Y Sanson
mevrouw drs. A.M.E. Vries
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5.10 Overige gegevens
Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Bestuur wordt voorgesteld
het negatief resultaat over 2010 van € 27,4 miljoen in mindering te brengen op de overige reserves.
De resultaatbestemming is, vooruitlopend op het te nemen besluit, in de jaarrekening verwerkt.
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Woningstichting Rochdale

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2010 van Woningstichting Rochdale te Amsterdam gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening over 2010
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening en het jaarverslag
als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, richtlijn 645 van
de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens. Het bestuur van de toegelaten instelling is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol in rubriek A van Bijlage III bij het Besluit
beheer sociale-huursector. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Woningstichting Rochdale per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in
overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector richtlijn 645 van
de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 28, sub a van het Besluit beheer sociale-huursector, melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van Titel 9 BW 2 is opgesteld,
en of de in artikel 2:392 lid 1 onder g bedoelde gegevens zijn toegevoegd.
Tevens vermelden wij dat het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, vierde lid, van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.
Verder vermelden wij dat is voldaan aan de verplichting tot vermelding in het jaarverslag van financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen zoals bedoeld in de MG 2005-04 en MG 2008-03,
alsmede aan de verplichting tot vermelding in het jaarverslag van grondaankopen zoals bedoeld in de
MG 2001-26 en de verplichting tot vermelding in het jaarverslag van sponsoractiviteiten zoals bedoeld
in MG 2006-04.

Arnhem, 31 mei 2011
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. W. van Olst RA
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Bijlage
Projecten uitvoeringsovereenkomst Rochdale
wijkaanpak Amsterdam 2010
Nieuw-West
Geuzenveld - Slotermeer

Kunsteducatieproject kinderen

Geuzenveld - Slotermeer	JINC: bliksemstages en sollicitatietrainingen scholieren
Geuzenveld - Slotermeer

Klussenteams in het kader van buurtbeheer

Geuzenveld - Slotermeer	Extra inzet op bestrijding sociale overlast en onderhuur
Geuzenveld - Slotermeer	Extra inzet wijkbeheer Slotermeer
Geuzenveld - Slotermeer	Achter de voordeur: niet zelfredzame gezinnen worden geholpen op het
		
gebied van gezondheid, opvoeding, etc.
Geuzenveld - Slotermeer

Koffie ochtenden: themabijeenkomsten voor allochtone vrouwen

Geuzenveld - Slotermeer
		

Oud geleerd jong gedaan: studenten verrichten sociale activiteiten voor
ouderen in de Bakemabuurt

Geuzenveld - Slotermeer

Bloembakken aan lantaarnpalen

Osdorp	Academie van de stad
Osdorp

Preventieproject oplevering nieuwbouw Zuidwestkwadrant

Osdorp
		

Blomwijckerpad - intensief wijkbeheer in het kader van interim beheer
stedelijke vernieuwing.

Osdorp	Er-op-af project: oplossen huurschuldenproblematiek
Osdorp	JINC: bliksemstages en sollicitatietrainingen scholieren
Osdorp
		

Osdorperhof - communicatie en particitpatiekosten renovatie 134 woningen
met 6 groepswoningen voor zwaar zorgbehoefige dementerende ouderen

Osdorp	Extra maatregelen aanpak leefbaarheid complex Leeghwater en werving
		
bewonerscommissie
Osdorp	Extra maatregelen aanpak leefbaarheid complex Tussenmeer
Osdorp	Jongerenhuisvesting Sloopblok Nierkerkestraat
Noord
Banne

Uitbreiding zakgeldproject

Banne
		

Tunnels Dekschuit opleuken door middel van mozaiekkunst in samenwerking met bewoners

Banne

Tuinenproject maatschappelijke stages

Banne

Inzet twee sociaal huismeesters

Banne	Leefbaarheidsactiviteiten Dekschuitstraat
Banne

Uitvoeren bewonersinitiatieven

Banne

Banne Bruist: ondersteuning leefbaarheids-/buurtfestival

Banne	Extra inzet medewerker wijkaanpak
Banne	Leefbaarheid Stag/Zeevaarthof: extra inzet en renovatiewerkzaamheden
Banne

Kinderkunstroute

Banne	Leefbaarheid overige complexen: diverse bijdragen bewonersinitiatieven
Banne
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Cameratoezicht Dekschuit en Zeevaarthof
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Banne	Realisatie 11 sociale huurwoningen Schepenlaangebied
Banne

Imagocampagne en communicatie herstructurering

Banne

Bewonersparkeren sociale huur Bezaanjachtplein

Banne	Realisatie 51 sociale huurwoningen Bezaanjachtplein
Banne	Afstemmingskosten bewoners Banne
IJplein/Vogelbuurt

Inzet sociaal huismeester

IJplein/Vogelbuurt

Uitvoering bewoners initiatieven

IJplein/Vogelbuurt

Dienstenwinkel: klussen en diensten ruilproject voor bewoners

IJplein/Vogelbuurt	Extra inzet medewerker wijkaanpak
IJplein/Vogelbuurt

Diverse leefbaarheidsprojecten

IJplein/Vogelbuurt

Proceskosten wijkaanpak met coalitiepartijen

IJplein/Vogelbuurt	Aanpak tuinen en achterpaden Vogelbuurt
Nieuwendam Noord	Renovatie portieken Eierlandstraat en Den Burgstraat, onder andere
		
verlichting, entrees, brievenbussen etc.
Nieuwendam Noord

Tuinenrenovatie en leefbaarheidsaanpak Den Burgstraat

Nieuwendam Noord	Sociaal huismeester Vogelaarbuurt
Nieuwendam Noord	Extra inzet herhuisvesting multiproblem gezinnen en huurders:
		
begeleiding naar nieuwe woning en continuïteit zorg
Nieuwendam Noord	Voortzetting leerwerktraject in samenwerking met Futuro
Nieuwendam Noord

Uitbreiding zakgeldproject

Nieuwendam Noord

Uitvoering bewoners initiatieven

Nieuwendam Noord	Leefbaarheid woon/leefomgeving Breehoorn
Nieuwendam Noord

Interimbeheer Breehorngebied - cameratoezicht en extra inzet leefomgeving

Nieuwendam Noord	Extra inzet medewerker wijkaanpak
Nieuwendam Noord	Voorbereidingskosten Nieuwendam Noord Breehoorngebied
Nieuwendam Noord

Bewonersondersteuning en communicatie herhuisvesting

Nieuwendam Noord	Gezamenlijke wijkaanpak (economisch en sociaal) Nieuwendam-Noord
Nieuwendam Noord

Communicatie en afstemming Nieuwendam Noord algemeen

Oost
Transvaal

Woningdifferentatie en kwaliteitsverbetering

Transvaal	Extra activiteiten met betrekking tot het verbeteren van de leefomgeving
Transvaal	Versterken van de buurteconomie
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West binnen de ring
Bos en Lommer

Ontwikkeling Elsevier gebouw

Bos en Lommer	Academie van de stad: betrokkenheid/participatie
Bos en Lommer	Extra capactiteitsinzet op bestrijding onrechtmatige bewoning
Bos en Lommer

Inzet wijkbeheer wijkservicepunt Kolenkit

Bos en Lommer

Diverse kleinschalige leefbaarheidacties

Baarsjes	Evenementen ter promotie Mercatorbuurt
Baarsjes	Stimuleren bewoners initiatieven
Baarsjes	Straatmanagement en branchering Postjesweg
Baarsjes

Project leefbaarheid & betrokkenheid

Zuidoost
EGK-buurt	Extra schoonmaak hoogbouwcomplexen
EGK-buurt	Surveillance door een beveiligingsbedrijf ( extra inzet van 1 team)
EGK-buurt

Haalbaarheidsonderzoek Amsterdam Bijlmer Care Center (ABCC)

EGK-buurt

Ontmoetingsruimtes in de buurt (Gravestein, Kikkenstein, Grubbehoeve)

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

Camerabewaking hoogbouw EGK

EGK-buurt

Intensivering van beheer en bevorderen van gewenst woon-en leefgedrag

EGK-buurt	Extra inzet terugdringen huurachterstanden
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Projecten uitvoeringsovereenkomst Rochdale
wijkaanpak Poelenburg 2010
Wijk

Activiteit/ Project

Poelenburg	Aanpak zwerfvuil
Poelenburg	Arenatraject Urgenda
Poelenburg

Coördinator sociaal beheer (werving/selectie + uitvoering)

Poelenburg

Duurzame renovatie Rochdale

Poelenburg

Duurzame renovatie Thijssestraat

Poelenburg	Energiebesparing door gedragsverandering
Poelenburg	Energiescan Urgenda
Poelenburg

Investering in kindlint

Poelenburg

Overige energiebesparing

Poelenburg

Bestrijding onrechtmatige bewoning

Poelenburg

BLVC tijdens bouw

Poelenburg

Cameratoezicht 1e flat

Poelenburg

Chokugym

Poelenburg

Coördinator sociaal beheer (werving/selectie + uitvoering)

Poelenburg	Extra handhaving
Poelenburg

Keurmerk veilig ondernemen in nw w.c. en b.v.g.

Poelenburg

Pleinmanagement functie

Poelenburg

Portiekportiers

Poelenburg	Sociale veiligheid, toets s.p.
Poelenburg	Stimulering nuttige tijdsbestedening via sport
Poelenburg	Vrijwillige buurtconciërges
Poelenburg	All Stars in Poelenburg
Poelenburg

Brede School, concierges

Poelenburg

Combinatiefuncties sport/cultuur

Poelenburg

Huiswerkbegeleiding

Poelenburg	Jongerenactiviteiten (trots op Poelenburg = TOP)
Poelenburg	Jongerenkeet (op weg naar MFA)
Poelenburg

Kinderadvies Stedebouwkundig plan

Poelenburg

Ondersteuning versterken van onderwijsbegeleiding

Poelenburg	Sport materiaal en werkplekkosten
Poelenburg

Taalachterstanden bij 0-4 jarigen wegwerken

Poelenburg

Taalontwikkeling jongeren / Maizena

Poelenburg

Talentband Poelenburg

Poelenburg

Terugdringen aantal schoolverlaters

Poelenburg

Tijdelijke huisvesting jongerenopvang

Poelenburg

Tijdelijke uitbreiding Centrum Jong (op weg naar MFA)

Poelenburg	Verhogen Kwaliteit ruimte centrum Jong
Poelenburg	Verhogen naschoolse activiteiten
Poelenburg	VVE- lespakketten
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Poelenburg	Activeringscentrum
Poelenburg	Afbakening ambitieniveau
Poelenburg	Als def. Bedrijfsverzamelgebouw aanbestedingstraject
Poelenburg

Bedrijfscontactmanager

Poelenburg

Bedrijfshuisvesting

Poelenburg

Begeleiding moeilijk bereikbare groepen

Poelenburg

Branchering

Poelenburg

Coaching ondernemers

Poelenburg

Co-financiering tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw

Poelenburg

Commerciële en publieksgerichte voorzieningen

Poelenburg

Info materiaal startende ondernemers

Poelenburg

Infopunt voor ondernemers onvoorzien

Poelenburg

Inventarisatie profieldoelgroep

Poelenburg

Kansenzones haalbaarheidsonderzoek

Poelenburg

Kleurrijk ondernemen

Poelenburg	Leerstage werkwijk
Poelenburg

Microfinancieringen

Poelenburg

Onderhouden website

Poelenburg

Ondernemersvereniging

Poelenburg

Onderzoek KvK toetreding werk

Poelenburg

Overbruggingsplan winkelcentra

Poelenburg

Programmamanager sociaal, wijkeconomie & werkgelegenheid

Poelenburg	Schrijven stuk Uitvoeringsprogramma
Poelenburg	Sociaal servicepunt opstart
Poelenburg	Steunpunt ondernemers
Poelenburg

Tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw opstart kosten

Poelenburg

Tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw voorbereiding

Poelenburg

Website /ondernemersloket opzet

Poelenburg	Achter de voordeur pva ontwikkelen + ketenaanpak
Poelenburg	Apparaatskosten + projectmanagement + adm.kosten 20%
Poelenburg

Basiscursus wonen & Leefbaarheid II

Poelenburg

Bewegen op recept

Poelenburg

Buurderij advies MFA

Poelenburg

Communicatie Nieuw Poelenburg

Poelenburg

Communicatie adviseur Nieuw Poelenburg

Poelenburg

Doelgroep communicatieadviseur

Poelenburg	Eindredactie en Essentie
Poelenburg

Fitnesstoestellen op 2 locaties in de wijk

Poelenburg

Forum op website

Poelenburg	Gebiedspromotie
Poelenburg

Huur en bezetting informatiecentrum

Poelenburg

Imago
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Poelenburg

Informatiecentrum buurtfeest voor opening

Poelenburg

Informatiecentrum exploitatie

Poelenburg

Informatiecentrum kwartiermaker

Poelenburg

Informatiecentrum Nieuw Poelenburg

Poelenburg

Informatiecentrum opbouw

Poelenburg

Inrichting informatiecentrum

Poelenburg

Integrale aanpak gezondheidsverbetering

Poelenburg

Intensivering Gezondheidsinformatie aan allochtonen

Poelenburg

Interactieve website

Poelenburg	Jongerenparticipatie
Poelenburg

Kan Wel gaat verder

Poelenburg

Kinderparticipaties

Poelenburg

Koppeling inburgerings- en duale taaltrajecten

Poelenburg

Kunst project

Poelenburg

Meer mensen op de fiets

Poelenburg

MFA - Vitri

Poelenburg

Ontwikkelen taalketen

Poelenburg

Onvoorzien

Poelenburg

Opstellen economisch uitvoeringsprogramma 2009-2018

Poelenburg

Opstellen participatieplan 2009-2018

Poelenburg

Opstellen sociaal uitvoeringsprogramma 2009-2018

Poelenburg

Outputmonitor

Poelenburg

Plan van aanpak uitvoeringsprogramma

Poelenburg

Poll op website

Poelenburg

Presentatievorm sociaal, economisch en fysiek

Poelenburg

Projectcoordinatie MFA

Poelenburg	Reservering bouw MFA
Poelenburg	Schrijven strategie communicatie & participatie
Poelenburg	Sociaal steunpunt met als doel zelfstandigheid
Poelenburg

Taalcoaches

Poelenburg

Terugbrengen aantal depressies

Poelenburg

Tevredenheidsonderzoek info verstrekking in de wijk

Poelenburg

Toets SP op sociaal, wijkeconomie en duurzaamheid

Poelenburg

Tweede kans beleid

Poelenburg

Uitvoering participatie

Poelenburg	Vormgeving Uitvoeringsprogramma - uitwerking WAP
Poelenburg	Vroeg erop af
Poelenburg	Vrouwenbrigade
Poelenburg

Wereld vrouwen zingen samen

Poelenburg

Woonvorm allochtone ouderen groepsbegeleiding

Poelenburg

Zomeractiviteiten

Poelenburg

Zomers Sportevenement voor de hele wijk
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