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

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

31-12-2007

38.888

38.794

38.912

38.217

38.425

1.902

1.718

1.262

1.228

1.153

781

732

607

704

681

2

2

2

4

9

144

125

585

427

271

41.716

41.371

41.368

40.580

40.539

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

Verhuureenheden in beheer (toegelaten instellingen), afgerond
		
Far West

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

31-12-2007

3.816

3.606

4.001

3.927

4.341

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

31-12-2007

1,5%

1,4%

1,0%

1,1%

1,5%

1,4%

3,4%**

1,7%

0,9%

0,7%

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

434

422

407

397

387

68%*

77%

76%

78%

76%

* Het percentage van de maximale huurprijs is onder andere gedaald, doordat de maximale huurprijs is gestegen. Dit laatste komt doordat er schaarstepunten aan het woningwaarderingsstelsel (WWS) zijn toegevoegd.
** Het huurdervingspercentage van 2010 is inclusief de huurderving van Frankemaheerd in 2010. In 2011 is geen
huurderving opgenomen voor Frankemaheerd en is een voorziening getroffen.

Balans en resultaten (in duizenden euro’s)
					

31-12-2011

31-12-2010

Eigen vermogen 				

746.132

731.129

Voorzieningen 				

29.301

26.714

Totaal vermogen 				

2.461.748

2.469.606

Huren 				

203.928

200.121

Vergoedingen 				

18.851

17.777

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting			

-28.515

-17.691

Jaarresultaat 				

15.003

-27.351

Financiële continuïteit 					
Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde 				

30,2%

Interest coverage ratio *				

1,13

1,38

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

17.886

17.672

* Dit is het exploitatieresultaat gedeeld door rentelasten.

29,6%
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1	Rochdale geeft thuis
In 2011 hebben we verder gewerkt om één organisatie te worden. Met één afdeling Wonen kunnen we
namelijk efficiënter en slagvaardiger zijn. Daarmee kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.
We doen dit in een turbulente tijd van crisis, bezuinigingen en nieuwe regelgeving. In dit hoofdstuk
leest u over de activiteiten van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Rochdale staat
niet alleen: we werken voor onze belanghebbenden en we werken samen op landelijk, regionaal en
lokaal niveau. Ook dat komt in dit hoofdstuk aan bod.

1.1	Raad van Bestuur
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het uitzetten van een duidelijke koers en het weer op
orde brengen van de basis van onze corporatie.
Die nieuwe koers hebben wij bepaald tegen de achtergrond van een veranderende woningmarkt en de
discussie over de rol en positie van de woningcorporaties.
Daarover verderop meer, maar nu eerst de hoofdlijnen van onze nieuwe koers zoals die eind vorig jaar
is vastgesteld voor de komende 5 jaar.

Onze koers
Wij hebben in de eerste plaats vastgesteld dat wij er voor zijn om mensen met een laag inkomen te
ondersteunen bij hun eigen keuzes in het wonen. Natuurlijk verhuren en verkopen wij ook woningen
aan mensen met een wat hoger inkomen, maar de opbrengsten die wij daaruit krijgen worden ingezet
voor onze doelgroep.
Binnen dat algemene uitgangspunt hebben wij twee speerpunten:
a. Goede dienstverlening in actief contact met onze klanten.
De meningen van onze klanten zijn ijkpunt voor ons werk. Wij zoeken ook actief contact met onze
bewoners, zowel individueel als via bewonerscommissies en wijkgesprekken. Maar de relatie is
wederkerig: ook van bewoners verwachten wij dat zij zich inzetten voor hun woning, hun woon
omgeving en buurtgenoten.
b. Verbetering van de kwaliteit van onze woningen.
Het accent ligt de komende jaren op goed onderhoud en verbetering van de woningen die wij al
hebben. Nieuwbouw staat op het tweede plan en als we dat doen zijn het sociale huurwoningen.
Sloop proberen wij zoveel mogelijk te vermijden. Woningen in de marksector vinden we primair een
zaak van commerciële partijen en waar het voor de wijkontwikkeling nodig is, zoeken wij actieve
samenwerking.
Deze koerswijziging is al ingezet en ons doel is om over een aantal jaren op beide punten een uitstekende
naam te hebben.
Om dat waar te kunnen maken moeten belangrijke randvoorwaarden zijn vervuld.
In de eerste plaats moeten wij ons bedrijfsresultaat verbeteren, zodat wij ook de nodige middelen
kunnen vrijmaken voor onze doelen. In de tweede plaats hebben we een goede organisatie met
gemotiveerde en professionele medewerkers nodig om aan onze doelen te werken.
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Maar minstens net zo belangrijk is dat wij onze inzet willen bespreken en afstemmen met de partners
op ons werkterrein. Dat zijn in elk geval onze collega corporaties, gemeenten en stadsdelen, zorg
instellingen, commerciële partijen, WSW en CFV en het Rijk. Zij hebben in de eerste discussieronde
over onze koersbepaling dan ook een belangrijke rol gespeeld.

Ontwikkelingen in onze sector
Corporatiesector
De positie van de corporatiesector zelf is een belangrijk thema in het politieke en economische debat
geworden.
Dat heeft deels te maken met de hierna genoemde discussie over de woningmarkt en de forse positie
die de corporatiesector daar inneemt. Niet alleen met een bestaande voorraad van 2,4 miljoen voornamelijk sociale huurwoningen, maar ook in het totaal van investeringen in nieuwbouw in zowel de
sociale als de marktsector. De discussie over de rol is nog extra aangezet door de reeks van ‘affaires’
die zich de laatste periode binnen de sector hebben voorgedaan.
Er worden niet alleen vraagtekens geplaatst bij de omvang de corporatiesector, maar ook bij de manier
waarop er met het maatschappelijk kapitaal in onze sector wordt omgesprongen.
Juist omdat wij zelf één van de eerste ‘affaires’ in die reeks zijn geweest, voelen wij ons extra verantwoordelijk voor een bijdrage aan het herstel van het vertrouwen in de sector.
De afgelopen paar jaar was het in de eerste plaats zaak in eigen huis orde op zaken te stellen. Dat
is niet alleen gebeurd door onze governance op een goed peil te brengen, maar ook door afscheid
te nemen van exotische projecten en de aandacht voor de klanten en het huidige woningbezit weer
centraal te plaatsen.
De komende tijd willen wij onze kennis en ervaring ook inzetten om een bijdrage in breder verband te
leveren, zowel op regionaal als landelijk niveau.
Woningmarkt
Op landelijk niveau wordt de discussie over de hervorming van de woningmarkt in volle hevigheid
gevoerd. De steeds grotere eenstemmigheid die is ontstaan over de nodige maatregelen om de
woningmarkt weer ‘gezond’ te krijgen, lijkt nu ook binnen de politieke arena gehoor te krijgen.
Hoewel wij kanttekeningen plaatsen bij het pakket zoals dat door het kabinet in gang is gezet, zijn
we het in hoofdlijn wel eens met de richting die wordt ingeslagen, namelijk: dat de huren zelf meer in
overeenstemming worden gebracht met hun waardering op de markt en dat alleen degenen die die
huur niet kunnen opbrengen financiële ondersteuning krijgen.
Maar als het om de koopsector gaat is het nog erg stil en dat wreekt zich ook bij ons. Wij zien dat veel
potentiële kopers aarzelen zolang er geen duidelijkheid is over de hypotheekrenteaftrek, zowel bij de
starters als bij de doorstromers. Tegen die achtergrond mogen wij ons nog gelukkig prijzen dat wij
er het afgelopen jaar in zijn geslaagd toch een groot deel van onze nieuwbouw voorraad te verkopen
en ook in de bestaande sector de verkopen op peil te houden. Wat ons betreft staat vast dat zonder
duidelijke koerswijziging op dit punt langdurige stagnatie te verwachten is.
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Op regionaal en lokaal niveau zijn we het afgelopen jaar op zoek geweest naar een nieuwe inzet en
nieuwe verhoudingen in ons werkgebied. De rol van de corporaties in de stedelijke ontwikkeling, zowel
in de stedelijke vernieuwing als aan de uitbreiding van de stad, kan immers niet op dezelfde manier
worden voortgezet. De financiële positie van de corporaties is fors verslechterd en de ruimte om breed
te investeren en risico’s te nemen is sterk geslonken.
Dat heeft in de verschillende gemeenten en stadsdelen tot lastige gesprekken geleid over de vraag
hoe onder deze nieuwe verhoudingen toch aan de oorspronkelijke delen kan worden doorgewerkt. En
eerlijk gezegd zijn wij daar nog niet uit; het proces van acceptatie van de nieuwe verhoudingen is nog
niet voltooid, al verschilt de situatie van gemeente tot gemeente en bestaan er ook tussen de stadsdelen verschillen. In het ene geval is het debat nog volop gaande, in het ander geval wordt gewerkt
aan pragmatische keuzes. Zeker is wel dat wij het komende jaar nog volop nodig hebben om tot een
gedeelde nieuwe visie en mogelijk aanpak te komen.
Wel konden wij in federatief verband tot overeenstemming komen met de gemeente Amsterdam over
onze gezamenlijke inspanningen in de komende 4 jaar. De belangrijkste resultaten waren hier dat
een deel van de gezamenlijke gelden worden ingezet voor verbetering van de energieprestatie van
bestaande woningen en verruiming van de mogelijkheden om complexen te splitsen voor verkoop. De
verruiming van de verkoopmogelijkheden is weer van belang om financiële ruimte te creëren voor de
noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van de sociale huurwoningen.
Wat Rochdale betreft: wij hebben eind 2010 veel pijnlijke keuzes moeten maken, eenvoudig omdat
ons nog de middelen ontbraken om de voorgenomen investeringen te doen. Zeker waar dat directe
gevolgen had voor onze bewoners zijn die beslissingen ons zwaar gevallen en het is niet verwonderlijk
dat bewoners daar ook weinig begrip voor kunnen opbrengen.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere partners die wij hebben moeten teleurstellen: gemeenten/
stadsdelen, instellingen en andere partners. Ook de noodzakelijke beëindiging van de activiteiten van
Far West past in dat rijtje.
Toch menen wij er goed aan gedaan te hebben duidelijkheid te bieden en niet meer te beloven dan wij
waar kunnen maken. En met het uitzetten van een duidelijke koers weet iedereen waar wij voor staan
en hopen wij na een aantal jaren weer te kunnen bieden wat men van Rochdale mag verwachten.

Overleg en verantwoording
Wij zijn van mening dat het terugwinnen en behouden van vertrouwen alleen lukt als wij kiezen voor
een organisatie die in direct contact met haar omgeving opereert en samenwerkt met andere belanghebbenden die op ons werkveld actief zijn.
Wij onderkennen meer dan ooit het belang om hen actief te betrekken bij onze keuzes en dragen dit
ook uit binnen de organisatie. Een corporatie die wederzijdse afhankelijkheid erkent en het vermogen
heeft om de zienswijzen van andere partijen te waarderen, zal eerder in staat zijn om maatschappelijke
resultaten te behalen. En dat is precies wat er nodig is om vertrouwen terug te winnen.
Wij werken nu aan een dynamisch model, waarbij we per situatie en per thema bekijken wat de beste
manier is onze partners te betrekken bij ons werk. Het netwerk is te complex en de verscheidenheid
is te groot om dat in één vast orgaan onder te brengen. Dat is ook de reden dat wij in overleg met de
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Stichtingsraad hebben besloten dit maatschappelijk adviesorgaan eind 2011 op te heffen.
Bij de herijking van ons koersdocument hebben wij voor het model van rondetafeldiscussies gekozen
en daar is zeer positief op gereageerd.
Visitatie
Via visitatie laten corporaties eens per vier jaar door een onafhankelijke commissie een oordeel vellen
over de maatschappelijke prestaties die zijn gerealiseerd en of deze ook in de pas lopen met de voornemens. Rochdale heeft visitatie eerder met toestemming uitgesteld, omdat er in de fase van opbouw
van de organisatie andere prioriteiten waren. In 2011 hebben wij het bureau Reaflex opdracht gegeven
Rochdale te visiteren. De visitatie wordt in de eerste helft van 2012 uitgevoerd.

Organisatie
Verbetering van onze organisatie is een belangrijke randvoorwaarde voor het bereiken van onze doelen.
In 2010 is een belangrijke stap gezet met de integratie van de vele deels zelfstandige bedrijfsonder
delen van Rochdale tot één bedrijf: de 4 nagenoeg zelfstandige vestigingen werden teruggebracht tot
3 vestigingen en de voorbereidingen werden getroffen om de aparte BV’s voor Projectontwikkeling en
uitvoerend onderhoud (de Vaklieden) weer in Rochdale te integreren. De functies onderhoud, financiën,
verkoop en staf, die verspreid waren over de vestigingen en de beide BV’s werden gecentraliseerd.
Het afgelopen jaar hebben we besloten om nog een stap verder te gaan door de vestigingen als
decentrale kantoren op te heffen en alle betrokken medewerkers onder één centraal gehuisveste
afdeling onder te brengen. De voornaamste reden was dat het toch moeilijk bleek om het nagestreefde
eenduidige beleid en die werkwijze te bereiken, maar ook om de gewenste efficiency te bereiken.
Op die manier kon ook de vrij zware top van de organisatie worden verkleind: het aantal (adjunct)
directeuren is verminderd van 9 naar 4.
Tenslotte hebben we besloten alle commerciële activiteiten (verkoop, vrije sector verhuur, bedrijfs
onroerend goed en VVE beheer) in één afdeling onder te brengen.
Wij hebben deze beslissing na enige aarzeling genomen, omdat veel medewerkers nu kort na de ene
reorganisatie alweer met een volgende te maken krijgen.
Na een positief advies van de Ondernemingsraad op deze wijzigingen is de uitwerking hiervan ter hand
genomen. Hierbij is bewust de kracht van de medewerkers aangesproken door ze gericht te vragen
ideeën te leveren die bijdragen aan een meer efficiënte en doelmatige organisatie. De uitwerking zal
in 2012 zijn beslag krijgen.
De omvorming van de structuur van de organisatie is natuurlijk maar een deel van het verhaal. Even
belangrijk is het dat ook de manier van werken en met name samenwerken wordt verbeterd.
Wij hebben afgelopen jaar daarom ook sterk ingezet op het verbeteren van de interne samenwerking.
We hebben dit met name gedaan door initiatieven van medewerkers voor samenwerken te stimuleren
en te bevorderen, omdat is gebleken dat samenwerking het cruciale thema is waarlangs een gedragsverandering van afwachtend naar actief kan worden bevorderd. Dat is op allerlei manieren gebeurd,
maar de kern ervan is dat zoveel mogelijk is aangesloten op de ‘vraag’ naar ondersteuning die vanuit
leidinggevenden, medewerkers en afdelingen werd gevraagd.
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Daarnaast is wederzijdse kennismaking gestimuleerd met zogenaamde bliksemstages. Iedereen krijgt
de kans via stages op andere afdelingen meer te leren over wat de collega’s doen en wat de raak
vlakken in het werk zijn.
In 2011 heeft Rochdale ook belangrijke stappen gezet op het onderdeel integriteit. De nieuwe code
gedrag en integriteit en de regeling melding mogelijke misstanden zijn van kracht geworden. Een commissie meldingen bestaande uit extern deskundigen is geïnstalleerd alsmede een interne en externe
vertrouwenspersoon. De medewerkers zijn betrokken bij het opstellen van deze nieuwe documenten
om het draagvlak ervoor zo groot mogelijk te maken. Ook de opstelling van het integriteitsbeleid is in
2011 afgerond. Hierdoor komt de organisatie in een nieuwe fase: het accent verschuift van verwerking
van het verleden en ontwikkeling van documenten en beleid naar toepassing, onderhoud en bewustwording ervan.

Bedrijfsvoering
De tweede belangrijke pijler onder onze nieuwe koers is een goede bedrijfsvoering.
Nog te vaak wordt in onze organisatie onvoldoende gevoeld dat het voor het bereiken van onze maatschappelijke doelen noodzakelijk is zakelijk en efficiënt te opereren.
Wat ons betreft zijn zakelijkheid en efficiency de belangrijkste motto’s in de bedrijfsvoering.
Financiële positie
Het meest acute vraagstuk dat in 2010 ontstond was het op orde brengen van onze liquiditeitspositie.
Hierin hebben wij in 2011 belangrijke stappen voorwaarts gezet.
In de eerste plaats door onze projectenportefeuille op orde te brengen; we hebben veel projecten uitgesteld en soms besloten er van af te zien. Dat leverde wel het snelste resultaat, maar dat is eenmalig.
Het was van het grootste belang dat ook op de ‘normale’ bedrijfsvoering belangrijke verbeteringen
werden bereikt. Aan de inkomstenkant: van aanpak van de huurachterstanden en vermindering van
huurderving, verbetering van de inning van servicekosten tot het verhogen van de huren van vrij
komende woningen naar maximaal redelijk. Aan de uitgavenkant wordt de komende jaren ingezet
op het verminderen van de kosten van dagelijks onderhoud, vermindering van personeelskosten tot
verbetering van de contracten met derden. Om deze aanpak mogelijk te maken is in 2011 ook veel
energie gestoken in het op orde krijgen van de kwaliteit van de management informatie.
Per saldo kunnen wij concluderen dat wij eind 2011 goed zicht hebben op de kasstromen en in onze
relatie met het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) weer richting normale verhoudingen gaan.
Goede sturing op de kasstromen blijft wel noodzakelijk, want de marges zijn nog steeds smal. De sector
is begin 2012 opgeschrikt door de derivatenkwestie bij Vestia. Rochdale heeft een relatief beperkt
deel van de leningenportefeuille middels derivaten afgedekt. Het directe risico dat hieruit voortvloeit
is beperkt. Het indirecte risico van een verdergaande sanering van de portefeuille van Vestia raakt
mogelijk de totale sector, in het geval het WSW de obligo verplichting inroept en Rochdale daarin moet
bijdragen.
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Onze vermogenspositie, uitgedrukt in het percentage solvabiliteit, is licht gestegen tot iets boven 30%.
Dit ligt ruim boven de door ons vastgestelde minimale solvabiliteit van 25%. De marge is echter ook
hier smal, zeker als de voorgenomen heffing van de huurtoeslag werkelijkheid wordt. Verdiscontering
van deze heffing in de bedrijfswaarde heeft een effect op de solvabiliteit van circa 5%.
Het resultaat over 2011 bedroeg € 15 miljoen positief, vooral veroorzaakt door een positieve mutatie
van de bedrijfswaarde. De extra ruimte in het huurbeleid had een sterk positief effect op de bedrijfswaarde en het resultaat. Hier stonden extra lasten tegenover vanwege afwaarderingen op ontwikkelposities en kantoorgebouwen, negatieve aanpassingen in de bedrijfswaarde als gevolg van correcties
op de waardering eind 2010 en het lastenniveau en voorts is besloten de actieve belastinglatentie te
verlagen.
Risicomanagement
In 2011 zijn de resultaten van de organisatiebrede risico-inventarisatie en de uitgevoerde stresstest in
samenhang en in relatie met het jaarplan 2012 bezien. Het risicomanagement systeem dat zal worden
geïmplementeerd kent drie pijlers: de beheersing van risico’s van macro-economische ontwikkelingen,
de beheersing van risico’s die in meer of mindere mate direct beïnvloedbaar zijn door de organisatie
en de beheersing van risico’s van (des-)investeringen. In 2012 zal de slag naar een integrale risico
beheersingaanpak worden gemaakt.

Volkshuisvestelijk resultaat
We hebben 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.
Inzet op de bestrijding van onrechtmatige bewoning komt de leefbaarheid ten goede en hierdoor kwamen er in 2011 170 woningen vrij voor nieuwe bewoners. Ook leverden wij in 2011 225 nieuwe woningen
op, het grootste deel in Amsterdam Zuidoost. 1221 wooneenheden werden gerenoveerd opgeleverd,
waarvan 232 studenteneenheden. Er werd gestart met de renovatie en nieuwbouw van nog eens 104
woningen. We verkochten in totaal 480 woningen. Vooral verkoop van nieuwbouwwoningen vormt in
de huidige markt nog steeds een probleem. Er is in 2011 hard gewerkt om de voorraad opgeleverde en
onverhuurde nieuwbouwwoningen die we in 2010 nog in bezit hadden, terug te brengen. Met succes,
van de 480 verkochte woningen waren 191 nieuwbouwwoningen.

Verklaring van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur verklaart dat de middelen van Woningstichting Rochale in 2011 uitsluitend zijn
besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Amsterdam, 28 juni 2012
mevrouw M.H.W. van Buren
drs. R. Grotendorst
N.T.J. Overdevest RA
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1.2 Raad van Commissarissen
Voorwoord
Stond 2010 vooral in het teken van selectie van een nieuwe Raad van Bestuur en de start van de uit
voering van het herstelplan na de crisis bij Rochdale, in 2011 ging de prioriteit van de Raad van Commissarissen samen met de Raad van Bestuur uit naar het op orde brengen van de basis voor de organisatie
en haar doelstelling. Belangrijke onderwerpen daarbij waren de verbetering van de kwaliteit van de
informatievoorziening , de opbouw van een organisatie waarbij een reorganisatie van de afdeling Wonen
is ingezet en het in balans brengen van de projectenportefeuille met de beperktere financiële ruimte en
de economische omstandigheden.
De selectie van de projecten is afgestemd met de omgeving alhoewel het besef dat een forse ingreep
nodig was niet overal gedeeld werd en ook oude toezeggingen aan bewoners niet gestand gedaan
konden worden. Toch denkt de Raad van Commissarissen met de huidige prioriteiten recht te doen
aan de meest noodzakelijke maatschappelijk behoeften binnen de context van de nieuwe werkelijkheid.
Er zijn zorgen over de verdere inperking van de toch al beperkte financiële ruimte door onder meer
de vervroeging van de bijdrage van corporaties voor de huurtoeslag en de bijdrage aan de financiële
problemen van enkele corporaties in de sector. Dit zet ook voor de komende jaren de wens van de
Raad van Commissarissen om meer in te spelen op maatschappelijke volkshuisvestelijke vragen onder
grote druk en vraagt om een nog scherpere prioriteitstelling in samenspraak met onze stakeholders.
Een belangrijk resultaat in 2011 was de totstandkoming van het nieuwe koersdocument: Rochdale
geeft thuis. Een document waarin de koers voor de komende jaren wordt neergezet en die in intensieve samenspraak met de omgeving ontwikkeld is. Belangrijke speerpunten hierin zijn de omslag in
denken naar renovatie van bestaand bezit, onze primaire rol voor huisvesting voor mensen met lage
en lage middeninkomens, verduurzaming van ons bezit en versterking van de dienstverlening aan de
huurders waarbij ook van de huurders inzet en betrokkenheid gevraagd wordt.
De Raad van Commissarissen heeft grote waardering voor het personeel dat ondanks vele veranderingen
en onzekerheid haar betrokkenheid en inzet voor het werk heeft behouden. Nu in 2011 belangrijke stappen vooruit zijn gezet in een betere organisatie en financiering ontstaat de ruimte om nog meer extern
gericht te zijn om in te spelen in de ontwikkeling van de wijken en steden waar Rochdale het verschil wil
maken. Niet alleen maar samen met bewoners en onze partners.
Namens de Raad van Commissarissen
Tjeerd Herrema, voorzitter
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Algemeen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. Daarnaast
houdt hij toezicht 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. Verder is hij verantwoordelijk voor de benoeming van bestuurders, die hij eventueel ook kan
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 governancestructuur en de belangrijke documenten in dit
kader, zoals de code cultuur en integriteit en de regeling melding mogelijke misstanden, staan op de
website van Rochdale.

Statuten
In de statuten zijn de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen geregeld. De werkwijze van de
Raad van Commissarissen en de verhouding tussen hem en de stichting en tussen hem en de Raad
van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. U vindt het reglement op de
website van Rochdale.
Volgens de Raad van Commissarissen is zijn belangrijkste taak om voor een goed bestuur van de
corporatie te zorgen en daarop goed toezicht uit te oefenen. In deze paragraaf leest u hoe de Raad
van Commissarissen deze taak uitvoert.

Toezichts- en toetsingskader
Bij zijn toezicht hanteert de Raad van Commissarissen een toezichtskader en een toetsingskader. Voor
het toezichtskader gaat de Raad van Commissarissen uit van wet- en regelgeving, interne reglementen
en planning en control. Hieronder een overzicht van deze 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 audit commissie;
• het reglement selectie- en remuneratiecommissie;
• het reglement verbindingen;
• het treasury statuut.
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Planning en control
• het jaarplan en de meerjarenbegroting.
Voor het toetsingskader gaat de Raad van Commissarissen uit van planning en control en interne beheersing. Die bestaan uit onderstaande middelen.
Planning en control
• het koersdocument;
• het strategisch voorraadbeleid;
• kwartaalrapportages;
• projectvoorstellen;
• prestatieafspraken met de gemeenten.
Interne beheersing
• het risicobeheersingsysteem;
• de managementletter;
• het accountantsverslag;
• de jaarlijkse rapportage van het CFV;
• de prestatieafspraken met de gemeenten;
• het verbeterplan voor de organisatie;
• auditplan en rapportages.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2011 niet veranderd. In de tabel ziet u wie er
op 31 december 2011 deel uitmaakte van de Raad van Commissarissen.
Naam

Geboorte
jaar

Functie in de
raad van

Benoemd op
voordracht

		

commissarissen

/advies van de

De heer mr. R.W.M. Craemer

1947

vicevoorzitter

ondernemingsraad

De heer T. Herrema

1961

voorzitter		

Jaar van eerste
benoeming 		

2009
2009

De heer 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

De heer drs. L.J. Wijngaarden

lid

2009
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Profiel van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft een profielschets vastgesteld. Daarin zijn de algemene en specifieke eisen en de gewenste deskundigheid en ervaring beschreven. De samenstelling en deskundigheid
van de Raad van Commissarissen sluit aan bij deze profielschets. U kunt de profielschets lezen op de
website van Rochdale.

Integriteit
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van Rochdale, en handelen zonder last
of ruggespraak, ook met andere partijen. Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties.
De commissarissen zijn of waren niet in dienst van Rochdale of zijn rechtsvoorgangers. Geen van hen
is voormalig bestuurder van de stichting. Ook onderhouden zij geen directe of indirecte banden met
toeleveranciers of afnemers van Rochdale.
De commissarissen verlenen uitsluitend diensten die te maken hebben met het lidmaatschap van
de raad. Zij hebben – direct of indirect – buiten het commissariaat geen banden met Rochdale. In
het verslagjaar hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was of zou kunnen zijn van
tegenstrijdige belangen. Rochdale verstrekt geen leningen of garanties aan de leden van de Raad van
Commissarissen.

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

Rooster van aftreden
Nadat de Raad in 2010 compleet was, heeft hij een rooster van aftreden vastgesteld. De benoemingsperiode is bepaald op vier jaar. Aftredende leden kunnen één keer herbenoemd worden voor opnieuw
vier jaar. Om de continuïteit van het toezicht te waarborgen treden nooit meer dan twee commissarissen tegelijk terug. Om deze regel toe te passen is overeengekomen dat één commissaris bij wijze van
uitzondering na een eerste termijn van vijf jaar terugtreedt. In de tabel ziet u het rooster van aftreden.
Het rooster is ook op de website van Rochdale te vinden.
Naam

Eerste benoeming

Benoemd tot

Herbenoembaar

De heer mr. R.W.M. Craemer

februari 2009

maart 2013

ja

De heer T. Herrema

november 2009

december 2013

ja

De heer J. Kleijwegt

november 2009

december 2014

ja

Mevrouw drs. F. Örgü

november 2009

december 2013

ja

Mevrouw ir. A.Y. Sanson

juli 2010

juli 2013

ja

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

oktober 2010

december 2014

ja

De heer drs. L.J. Wijngaarden

november 2009

december 2012

ja
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‘Naar binnen kijken
én naar buiten gaan’
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Rondetafelgesprekken voor het koersdocument
Rochdale betrok in 2011 veel externe deskundigen bij

Meer investeren op straat

gesprekken over een nieuw koersdocument. De oogst

De teneur van de gesprekken was: terug naar de kerntaken.

aan ideeën was rijk. Moustapha Baba, medeoprichter

Moustapha: ‘Ik voelde direct dat dit geen papieren tijger zou

van intercultureel adviesbureau Mexit, en Martin Hoiting,

worden. Men wilde serieus luisteren. Er zou iets mee ge-

algemeen directeur van woningcorporatie Intermaris

beuren. Ik ging er optimaal gemotiveerd heen.’ Het lijkt hem

Hoeksteen, vertellen hun verhaal.

lastig om je zo kwetsbaar op te stellen en open te luisteren
naar de ideeën van externen. ‘De diversiteit in achtergrond

Martin Hoiting kent veel mensen bij Rochdale van vroeger

van de betrokkenen aan tafel leverde veel op. Ik adviseerde

en nu. Hij voert al enige tijd gesprekken over de overname

om te weten wie je huidige klant – en je toekomstige koper

van het woningbezit van Rochdale in Purmerend. ‘Nico Over-

– is. Veel corporaties missen kansen op dat gebied.’ Martin

devest vroeg me aan te schuiven bij de koersdiscussie. De

ondersteunt dat advies: ‘Je moet naar binnen kijken en naar

bedoeling en het proces waren helder. Ik deed graag mee.’

buiten gaan. Binnen kun je geld besparen met een goed
werkende, compacte organisatie. Dan blijft er meer over

Meer dan de ‘usual suspects’

om te investeren op straat.’ Moustapha: ‘Rochdale maakt

Moustapha Baba woonde twee gesprekken bij, op verzoek

nu een inhaalslag op de kwaliteit van woningen en wonen.

van Hester van Buren. Zij wilde meer dan de ‘usual sus-

Kennis van de buurt en zijn bewoners is daarbij cruciaal.

pects’en vroeg hem deelnemers aan te dragen. Moustapha

Daar lijken ze expliciet voor te kiezen.’ Ook als het om de

stelde Aad Wieringa-de Kievit voor: ‘Een dame die in Rotter-

stenen gaat, vult Martin aan: ‘Meer renoveren, minder ont-

dam veel doet met wijkeconomieën. Het koppelen van oude

wikkelen. Bouwen voor de buurt.’

aan nieuwe wijken en de verscheidenheid van de bevolking
benutten voor versterking van die wijkeconomie.’ Zelf is

‘Het verschil maken’

Moustapha vooral actief in Amsterdam, vaak samenwerkend

Volgens Moustapha is het hierbij noodzakelijk om meer

met woningcorporaties. ‘Ook dat gaat bijna altijd voor een

wijkgericht dan gebiedsgericht te werken; zo verbind je

deel over diversiteit.’

je met de huurders. ‘Vroeger had je vooral contact met
oudere, witte bewoners’, zegt hij. ‘Grote gezinnen hebben

Een inspirerend geheel

deels andere belangen. Hun stem en die van jongeren en

De gesprekken werden gehouden in restaurant Colour Kit-

jonge gezinnen – autochtoon of allochtoon – moet ook ge-

chen, midden in de wijk Slotervaart. ‘Een commercieel res-

hoord worden.’ Dat bereik je door de wijk in te gaan. ‘Wie

taurant met een maatschappelijke invulling’, weet Moustapha.

is je klant? Zorg dat je dat weet en richt je organisatie erop

‘Colour Kitchen biedt mensen die ver van de arbeidsmarkt

in.’ Een corporatie hoeft niet te vechten voor klandizie, weet

staan een kans onder begeleiding werkervaring op te doen.

Martin uit de praktijk. Dat gebrek aan marktwerking kan

Dat zal meegespeeld hebben bij de locatiekeuze.’ Bij het

verlammend uitpakken. ‘Toch is ergens het idee geboren

rondetafelgesprek waaraan Martin Hoiting deelnam, waren

om op deze manier een nieuw koersdocument te schrijven.

verschillende adviseurs en corporatieprofessionals aan

Er was dus binnen Rochdale behoefte aan een ingrijpend

wezig. Rochdale was vertegenwoordigd met onder meer le-

andere koers.’ Dat de Raad van Bestuur de verbinding met

den van de Raad van Commissarissen. Martin: ‘Ik vind het

de medewerkers en de klant belangrijk vindt, zie je ook in

belangrijk dat de raad en de top van het bedrijf goed weten

de praktijk, aldus Moustapha: ‘Ze gaan veel dieper dan met

wat er leeft in de organisatie. Mijn advies was: “Luister naar

voorgekookte ‘werkbezoeken’. Ze draaien echt een dag

wat je medewerkers denken en voelen.” Die zijn na de be-

mee om te voelen en te ervaren.’ Martin noemt het afstoten

stuurscrisis aan de schandpaal genageld, terwijl de meesten

van het bezit in Purmerend als teken van kracht: ‘Niet hech-

al jaren keihard werken met de beste bedoelingen.’ Hij vond

ten aan bakstenen en heipalen, maar er helemaal willen zijn

het een inspirerend geheel. ‘Je komt iets brengen, maar je

op de plek waar je het verschil kunt maken.’

krijgt ook iets mee. Voor mezelf en mijn organisatie heb ik hier
veel meerwaarde uit kunnen halen.’
19

jaarverslag 2011

Informatievoorziening van de Raad van Commissarissen
In de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen licht de Raad van Bestuur de genomen besluiten en voornemens toe. Daarnaast bespreekt de raad de resultaten die geboekt zijn, de
ontwikkeling van de organisatie en de actualiteiten. Dit gebeurt met name aan de hand van kwartaalrapportages. Deze rapportages bieden systematische informatie over:
• de organisatie;
• verhuur en beheer;
• financiën;
• verkopen;
• projecten;
• onderhoud;
• treasury;
• verbindingen;
• interne beheersing;
• bewonersparticipatie.
De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van
Bestuur houden een voorzittersoverleg. In dit overleg bespreken zij onder andere de agenda van de
vergaderingen van de Raad van Commissarissen. In aanvulling op de informatie die de Raad van
Bestuur levert, maakt ook de Raad van Commissarissen zijn specifieke informatiebehoefte bekend.
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over bijeenkomsten, seminars, conferenties en dergelijke waar de commissarissen hun kennis kunnen verbreden of verdiepen, en waar zij
hun netwerken kunnen onderhouden en aanvullen. Er is een budget beschikbaar voor bevordering van
de deskundigheid van de commissarissen.

Activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2011
De Raad van Commissarissen is in 2011 acht keer regulier in vergadering bijeengekomen. Tweemaal
voerde hij in 2011 overleg met het bestuur van Bewonersraad Rochdale, de ondernemingsraad en de
Stichtingsraad. Ook bezochten de commissarissen bezit van Rochdale in Nieuw-West en Zaanstad.
Tijdens deze bezoeken spraken zij met vertegenwoordigers van de bewoners.
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:
• Bespreking met de directies van CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) en WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Zij bespraken de actualiteiten in de sector maar vooral ook hoe deze
instanties aankijken tegen (de financiële positie van) Rochdale en het herstel van de corporatie. De
directeuren van beide instanties waardeerden de wijze waarop Rochdale zich van de bestuurlijke
crisis heeft hersteld.
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• Koersdocument
De leden van de Raad van Commissarissen hebben deelgenomen aan de rondetafelbijeenkomsten
die waren georganiseerd om meningen, ideeën en standpunten van belanghebbenden te verzamelen.
Die kunnen wij gebruiken als we strategische keuzes maken. Vervolgens is in twee vergaderingen van
de Raad van Commissarissen intensief gediscussieerd over hoe de Raad van Bestuur deze keuzes
zou kunnen uitwerken.
• Interne beheersing
De manager van de afdeling Interne beheersing heeft aan de Raad van Commissarissen de taken
en verantwoordelijkheden van de afdelingen toegelicht.
• Integriteit
In 2011 heeft de Raad het integriteitsbeleid en de code Gedrag en integriteit besproken en goed
gekeurd. Het beleid wordt nu geïmplementeerd en uitgevoerd.
• Programma Klant
De Raad van Bestuur heeft in 2010 het programma Klant geïnitieerd. Het doel van dit programma
is de dienstverlening verbeteren. De Raad van Commissarissen is geïnformeerd over de diverse
onderdelen van het programma en de realisering ervan.
• Bewonersparticipatie
Met de Raad van Commissarissen is de voorgenomen modernisering van de bewonersparticipatie
besproken. Deze modernisering moet leiden tot een grotere diversiteit in de samenstelling van de
huurdervertegenwoordiging.
• Far West
In de loop van het jaar is verschillende keren gesproken over de voorwaarden van de beëindiging
van Far West en de verdeling van het bezit over de leden.
• Strategisch voorraadbeleid
In 2010 is het eerste deel van het strategisch voorraadbeleid opgesteld. In 2011 is de eerste fase van
dit beleid voltooid en met de Raad van Commissarissen besproken.
• Verkopen
De Raad van Commissarissen heeft de kaders vastgesteld voor de verkoop van (delen van) complexen aan corporaties of beleggers.
• Stakeholdermanagement
Het is wenselijk dat de betrokkenheid van stakeholders actief wordt georganiseerd. De Raad van
Commissarissen heeft het voorstel van de Raad van Bestuur om dit vorm te geven overgenomen.
• Wijziging van de organisatie
In 2011 heeft de Raad van Bestuur geëvalueerd hoe de organisatie zich heeft ontwikkeld. Uit deze
evaluatie blijkt dat de gewenste verbeteringen in de huidige organisatiestructuur niet haalbaar zijn.
De Raad van Bestuur heeft maatregelen genoemd die een efficiëntere organisatie moeten ver
wezenlijken. Voorstellen zijn de top van de organisatie verkleinen en Wonen centraliseren.
• Risicomanagement
De Raad van Commissarissen heeft de organisatiebrede risico-inventarisatie besproken die de organisatie
heeft uitgevoerd. Deze inventarisatie beperkt zich tot de risico’s die Rochdale zelf kan beïnvloeden. We
inventariseren nog welke risico’s uit markt- en financieringsontwikkelingen voortvloeien. Deze aanvulling
en de beheersmaatregelen worden in 2012 aan de Raad van Commissarissen gepresenteerd.
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• Claims tegen voormalig bestuurders
De Raad van Commissarissen is geïnformeerd over de voortgang van de rechtszaken die tegen
twee voormalig bestuurders zijn aangespannen.
• Managementletter 2011
De managementletter bevat een aanzienlijk aantal bevindingen van de accountant. De Raad van
Commissarissen heeft daaruit prioriteiten geselecteerd. De raad volgt via de auditcommissie hoe
deze problemen worden opgelost.
• Actualiteiten
In alle vergaderingen is de Raad van Commissarissen via mededelingen over actuele zaken binnen
Rochdale en de sector geïnformeerd.

Besluitvorming in 2011
De Raad van Commissarissen heeft in 2011 onder meer de volgende besluiten genomen:
• vaststelling van de vergoedingsregeling Raad van Commissarissen overeenkomstig de
honoreringscode;
• goedkeuring van het reglement Verbindingen;
• goedkeuring van het jaarverslag 2010;
• goedkeuring van het toezichtbeleid;
• goedkeuring van het auditplan 2011;
• goedkeuring van het treasurystatuut;
• instemming met de hoofdlijnen en uitgangspunten voor de verdeling van het bezit van Far West;
• goedkeuring van het DO-besluit Amstelkwartier 4C;
• instemming met het kader voor de verkoop van (delen van) complexen aan corporaties of beleggers;
• goedkeuring van het integriteitsbeleid en de code Gedrag en integriteit;
• goedkeuring van aanstelling van het visitatiebureau;
• goedkeuring van het definitieve splitsingsvoorstel van Far West;
• goedkeuring van het jaarplan 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2016;
• goedkeuring van het koersdocument Rochdale geeft thuis;
• goedkeuring van de collectieve en individuele doelstellingen van de Raad van Bestuur voor de
periode 2012;
• vaststelling van de aangepaste beloning van de bestuurders.

Zelfevaluatie
In januari 2012 heeft de Raad van Commissarissen zijn collectieve en individuele functioneren
geëvalueerd. DNC Consult heeft deze evaluatie uitgevoerd. Met de evaluatie wilden we zien wat
goed is gegaan én individuele en collectieve verbeterpunten in kaart brengen. Daarnaast volgden uit
de evaluatie aandachtspunten voor de samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen. Bij dat laatste onderdeel werden ook de bestuurders betrokken.
Uit de evaluatie bleek dat de samenstelling van de Raad goed is wat betreft expertise, kennis van
de sector en achtergronden. Daardoor komen in de vergaderingen voldoende verschillende invals
hoeken aan de orde. De Raad van Commissarissen heeft een duidelijk gedeelde visie op de positie
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van Rochdale, ook in samenspraak met de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Commissarissen delen ook het hoge ambitieniveau voor veranderingen op operationeel, organisatorisch en
cultureel gebied. Betrokkenheid versus afstand blijft een aandachtspunt voor de Commissarissen.
Het komend jaar houden zij zich bezig met de onderdelen financiën, risicomanagement en stake
holdermanagement.
De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking. De leden zijn het erover eens dat er in zeer turbulente tijden veel is bereikt. Soms vloeit enige
spanning voort uit het vooruitlopen van de ambitie van de Raad van Commissarissen op die van de
Raad van Bestuur. Ambitie en het vermogen dat te realiseren lopen niet altijd parallel. De Raad van
Commissarissen is zich hiervan bewust, maar wil druk houden op de noodzaak van cultuurverandering.
De Raad van Commissarissen besluit iedere vergadering met een korte evaluatie van de bijeenkomst. Dit
biedt de mogelijkheid om het verloop van de vergadering en het collectieve en individuele functioneren
aan de orde te stellen.

Commissies
De Raad van Commissarissen heeft twee kerncommissies ingesteld: een auditcommissie en een
selectie- en remuneratiecommissie. De raad heeft voor beide commissies een reglement vastgesteld,
waarin hun taken en werkwijzen zijn vastgelegd. De Raad van Commissarissen 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 2011 vijf keer bijeen geweest. Bij twee
bijeenkomsten was de accountant aanwezig. De Raad van Bestuur, de directeur Financiën en de
manager Interne beheersing zijn standaard bij de bijeenkomsten aanwezig. De auditcommissie heeft
ook een besloten overleg met de accountant gevoerd.
De belangrijkste onderwerpen van bespreking in 2011 waren:
• het treasurystatuut;
• het auditplan 2011;
• het jaarverslag 2010 Interne beheersing;
• de verbeteragenda;
• het jaarverslag 2010 en het accountantsverslag;
• risicomanagement;
• de kwartaalrapportages;
• de managementletter 2011;
• de richtlijn 645;
• de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2016.
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Selectie- en remuneratiecommissie
De selectie- en remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad van Commissarissen over het
benoemen, beoordelen en belonen van bestuurders en commissarissen. De commissie is in 2011 drie
keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren:
• Beoordelen of de individuele en collectieve doelstellingen van de bestuurders zijn behaald.
• Bespreken hoe de bestuurders functioneren.
• Bespreken in hoeverre bestuurders individuele doelstellingen hebben behaald en zich persoonlijk
hebben ontwikkeld.
De commissie adviseerde de Raad van Commissarissen over de aanpassing van de beloning van de
bestuurders.
Samenstelling van de commissies
Auditcommissie
De heer J. Kleijwegt

voorzitter

de heer drs. L.J. Wijngaarden
Selectie- en remuneratiecommissie
De heer mr. R.W.M. Craemer

voorzitter

De heer T. Herrema
Mevrouw drs. F. Örgü

De commissie heeft een remuneratierapport opgesteld. De hoofdlijnen hiervan zijn hieronder opgenomen.

Beloning van de Raad van Bestuur
Het beloningsbeleid is gebaseerd op het advies van de commissie-Izeboud. De beloning die de Raad
van Commissarissen heeft vastgesteld voor de bestuurders, voldoet aan het advies van deze commissie. De beloning kent geen variabele bestanddelen. Naast het vaste salaris voorziet de bezoldiging van
de bestuurders in de pensioenlasten, een bedrijfsauto en een kostenvergoeding.
In 2011 is door een derde beoordeeld of de beloningsstructuur van de leden van de Raad van Bestuur
past binnen de sectorbrede beloningscode die is aanbevolen sinds 1 juli 2011. Deze beloningscode
moet worden gezien als onderdeel van de nieuwe Governancecode, die eveneens sinds 1 juli 2011
geldt. De conclusie van de beoordeling is dat de beloningen ruimschoots binnen de nieuwe code vallen. Een specificatie van de beloning van de Raad van Bestuur vindt u op bladzijde 164.

Beoordeling van de Raad van Bestuur
Na zijn aantreden heeft de Raad van Bestuur doelstellingen geformuleerd voor de periode 2010-2011.
Hiermee wil de Raad van Bestuur bereiken dat de organisatie op een voldoende basisniveau functioneert. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid. Op basis van de portefeuilleverdeling zijn ook
individuele doelstellingen benoemd. De selectie- en remuneratiecommissie heeft functionerings- en
beoordelingsgesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur.
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Vergoeding van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft zijn vergoeding in 2011 afgestemd op de honoreringscode die de
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties heeft vastgesteld. Hierbij is geen overgangsregeling
gebruikt. De omvang en de complexiteit van de corporatie rechtvaardigt dat de leden van de Raad van
Commissarissen de honorering koppelen aan het maximum van de code.
Een specificatie van de beloning van de Raad van Commissarissen vindt u op bladzijde 165.

Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Commissarissen
hoofdfunctie(s)

nevenfunctie(s)

De heer mr.

- zelfstandig adviseur

- bestuurslid Stichting Taxatie Manage-

R.W.M. Craemer

- hoofdofficier van Justitie buiten dienst

ment Instituut (TMI)
- coördinator Integriteitoverleg Vastgoedmarkt ( IOV)
- bestuurslid Stichting Stimuleringkader
Integere Organisatie

De heer

- directeur/eigenaar publieke zaak.nu

T. Herrema

- geassocieerd partner TwijnstraGudde

- voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Studentenvoorzieningen Kriterion
- voorzitter Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Progay

De heer
J. Kleijwegt

- senior manager BDO Consultants /
Financieel Management
- lid brancheadviesgroep

- bestuurslid stichting vrienden van IDEA
- reserve officier Koninklijke Landmacht
(CIMIC/ IDEA)

woningcorporaties
Mevrouw drs.

- televisiejournalist

F. Örgü

- mediatrainer/coach

- voorzitter Rotterdam Media Commission
- voorzitter Stichting Kulsan
- bestuurslid Koninklijke Nederlandse
Zwembond
- lid Connecting European Dynamic
Achievers & Role Models (CEDAR)
- lid Raad van Commissarissen Portaal
- vice voorzitter Corendon Foundation

vervolg op pag. 26
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Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Commissarissen

Mevrouw ir.
A.Y. Sanson

hoofdfunctie(s)

nevenfunctie(s)

- directeur Stedelijke Kwaliteit en

-	Secretaris Stichting Rotterdam

Programmadirecteur Binnenstad

Maaskant

van de Gemeente Rotterdam Cluster

- bestuurslid Vrienden van het NAI

Stadsontwikkeling

- bestuurslid Nederland Boven Water III
- voorzitter Raad van Commissarissen
Dudok Wonen Hilversum
-	Voorzitter Raad van Commissarissen
Gooise Woonstichting

Mevrouw drs.

tot 1 november

- voorzitter Bureau Architectenregister

A.M.E. de Vries

- directeur/eigenaar Anneke de Vries

- lid Comité van Aanbeveling EYE Film

MRE

Advies

Instituut

vanaf 1 november
- directeur Real Estate & Construction
Ahold Europe
De heer drs.
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

Accountant
De Raad van Commissarissen heeft in 2009 het kantoor Ernst & Young als accountant benoemd.
De accountant was in 2011 aanwezig bij de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin
het jaarverslag 2010 en de bevindingen van de accountant over de controle werden besproken. De
accountant woonde ook de bijeenkomsten bij van de auditcommissie waarin de managementletter en
de jaarrekening werden besproken. De auditcommissie heeft ook eenmaal met de accountant overlegd, zonder dat er leden van het bestuur aanwezig waren.

Visitatie
Na eerder verleende dispensatie is in 2011, in samenspraak tussen de Raad van Bestuur en de Raad
van Commissarissen, Raeflex als visitatiebureau aangewezen. Raeflex voert de visitatie uit in 2012.
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Stichtingsraad
De stichtingsraad heeft in 2011 een uitgebreid advies aan de Raad van Commissarissen uitgebracht
over bewonersparticipatie. Doordat de modernisering van de bewonersparticipatie op de agenda van
de organisatie staat waren veel van de aanbevelingen herkenbaar en worden deze ten dele ook al
toegepast, met name:
• een aanpak en werkwijze die is afgestemd op het betrokken niveau (wijk- buurt, of complex)
• aansluiting van de formele en informele participatiestructuur
• het faciliteren van de bewonersraad in de vernieuwing van hun werkwijze
• het benadrukken van de sterke wenselijkheid van de vertegenwoordiging van culturele diversiteit
In de loop van het jaar hebben afvaardigingen van de Stichtingsraad en de Raad van Commissarissen
samen met de Raad van Bestuur intensief van gedachten gewisseld over de vormgeving van het overleg
met de stakeholders. Waar de Stichtingsraad hierbij een meer institutioneel model voorstaat, in de vorm
van een kerngroep, hebben Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen een voorkeur voor een
netwerkmodel. Dit verschil van opvatting over de vorm, was aanleiding voor de leden van de Stichtingsraad om per 1 januari 2012 voltallig terug te treden. De Stichtingsraad heeft deze stap in het belang van
Rochdale gezet, omdat de leden door collectief terug te treden de weg vrij maken om het stakeholdersmanagement zo in te richten als bestuur en toezichthouders wensen.

1.3	Samenwerking: lokaal, regionaal en landelijk
Rochdale werkt op micro- en macroniveau samen met verschillende partijen. In deze paragraaf leest
u om welke partijen het gaat.

Lokale samenwerking
Per gemeente werken we samen met lokale belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties,
scholen en politie. Daarnaast zijn we lid van drie federaties:
• De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Deze Federatie behartigt de belangen van de aangesloten corporaties: Eigen Haard, De Alliantie
Amsterdam, De Key, Ymere, Woonzorg Nederland, DUWO, Stadgenoot en Rochdale.
• De Federatie van Zaanse Woningcorporaties
Deze federatie bestaat uit: 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 werken samen met gemeenten aan collectieve prestatieafspraken.
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Amsterdam
De prestatieafspraken Bouwen aan de Stad 1 liepen van 2007 tot 2011. Voor de periode 2011-2014
werden de gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de Huurdersvereniging het eind
2010 eens. Met Bouwen aan de Stad 2 ligt er weer een omvangrijk pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken voor de komende vier jaar.
Diemen
In 2012 hopen de gemeente Diemen en Rochdale de prestatieafspraken voor de periode 2012-2013
te ondertekenen. Na 2013 nemen wij het voortouw om, samen met Stadgenoot en De Key, collectieve
prestatieafspraken te maken met gemeente Diemen.
Zaanstad
De collectieve prestatieafspraken in Zaanstad liepen van 2008 tot en met 2010. Er is besloten om nog
even te wachten met het maken van nieuwe afspraken. We hebben nog individuele afspraken met
de gemeente (Prestatieafspraken 2009-2014). In 2012 worden nieuwe collectieve afspraken gemaakt.
Purmerend
De collectieve prestatieafspraken in Purmerend gelden van 1 januari 2008 tot 1 januari 2012. De gemeente heeft in 2011 besloten om een actuele woonvisie op te stellen, waarbij corporaties een actieve
rol vervullen. Deze woonvisie is de basis voor de nieuwe prestatieafspraken.
Landsmeer
De prestatieafspraken met de gemeente Landsmeer lopen tot 31 december 2012 en zijn in januari 2010
ondertekend. Het overleg met de gemeente over de nieuwe afspraken die vanaf 2013 moeten gelden,
is nog niet gestart.
Onderdeel van de prestatieafspraken met gemeenten zijn de aanbiedingsafspraken. Deze worden in
paragraaf 2.2 over woonruimteverdeling apart uiteengezet.

Regionale samenwerking
Op regionaal niveau werken we bij woonruimtebemiddeling samen met gemeenten en corporaties in
de stadsregio Amsterdam. Deze samenwerking wordt echter minder belangrijk, omdat de regelgeving
over woonruimteverdeling steeds vaker lokaal wordt bepaald. Wij zijn in ieder geval voorstander van
een open regionale woningmarkt.

Landelijke samenwerking
Rochdale maakt deel uit van de landelijke koepelorganisatie Aedes en van het samenwerkingsverband
De Vernieuwde Stad, een initiatief van actieve stedelijke corporaties.
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Internationale samenwerking
Internationaal werkt Rochdale samen met Stichting Brasa en Solid House Foundation.
Stichting Brasa is een samenwerkingsverband met twee andere woningcorporaties (De Key en Stadgenoot) en de gemeente Amsterdam (Ontwikkelingsbedrijf). Zij richt zich op de ontwikkeling van volkshuisvesting in Suriname. Stichting Brasa ondersteunt de woningstichting Sekrepatu, lokaal actief als
woningcorporatie. Brasa neemt in toenemende mate de rol op zich van toezichthouder van een zelfstandig werkend Sekrapatu en wil die verzelfstandiging in 2012 versneld inzetten. In paragraaf 4.6
wordt nader ingegaan op de financiële consequenties voor Rochdale.
Solid House Foundation (SHF) is een instelling die op projectbasis huisvesting en leefomgevingen
opzet in ontwikkelingslanden (habitats genoemd). Wij sponsoren deze activiteit samen met andere
corporaties. In 2011 is bekend geworden dat SHF haar activiteiten gaat beëindigen, waarmee ook een
einde komt aan de sponsoring.
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2 Wonen
Het klinkt als een vanzelfsprekendheid: we willen onze klanten een zo goed mogelijke service bieden.
Maar wat vinden zij van onze dienstverlening? En wat verstaan wij onder de Rochdalestandaard? Dat
leest u in dit hoofdstuk. Verder komt aan bod hoe wij onze doelgroep huisvesten en tegen welke huur,
en hoe we omgaan met bewoners die de huur niet (kunnen) betalen. Bewoners hebben ook zeggenschap: wij nemen bewonersparticipatie heel serieus. Hoe dat in zijn werk gaat, ziet u ook in dit hoofdstuk. Kortom: in dit hoofdstuk leest u alles wat te maken heeft met wonen bij Rochdale.

2.1 Klant en dienstverlening
Tot onze klanten behoren niet alleen huurders van een sociale huurwoning, maar ook huurders van
een woning in de vrije sector en kopers van een (nieuwbouw)woning. Om een professionele, resultaat
gerichte en klantgerichte organisatie te zijn, verbeteren we de manier waarop we met al die verschillende klanten omgaan. Daarvoor hebben wij het programma Klant ontwikkeld. Klant bestaat uit
een verzameling projecten waarmee we niet alleen onze dienstverlening verbeteren, maar ook onze
bedrijfsvoering. In die projecten werken we uit wat we verstaan onder klantgericht en hoe we dit in de
praktijk brengen.

Zorgeloos huren en kopen
Met het programma Klant verbeteren we de dienstverlening aan onze bewoners en aan woningzoekenden. Sleutelbegrippen in de manier waarop we met onze klanten omgaan, zijn:
• aandacht voor de klant;
• flexibiliteit van dienstverlening;
• een toegankelijke organisatie;
• dienstverlening die ‘in één keer goed’ is.
Wij willen kunnen garanderen dat bewoners zorgeloos bij ons huren en kopen door onze goede dienstverlening. De klant is bij ons dus geen nummer. In 2012 werken wij deze ambitie verder uit.

Projecten om de dienstverlening te verbeteren
In 2011 zijn we gestart met projecten om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld:
•	Verder professionaliseren van het Klantcontactcentrum om de kwaliteit van de gesprekken met
klanten te verbeteren.
• Klachtenmanagement: klachten over onze dienstverlening moeten we adequaat afhandelen. Maar
ook moeten we leren van die klachten, zodat we de dienstverlening kunnen blijven verbeteren.
• Ontwikkelen van een schrijfwijzer Klantgericht schrijven, voor een heldere schriftelijke communicatie
met onze klanten.
•	Verbeteren van de bereikbaarheid van onze organisatie. Dat zal in 2012 verder vorm krijgen.
•	Voorbereiden van diverse projecten in 2012, waaronder een project om het delen van kennis te
verbeteren, dienstverlening bij reparatieverzoeken, projectparticipatie en huurincasso.
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Wat vinden klanten van Rochdale?
Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) heeft de beleving van onze klanten
gemeten. Dat onderzoek vertelt ons niet alleen waar we nu staan, maar we kunnen het ook gebruiken
als nulmeting om onze inspanningen te toetsen. Een opvallende uitkomst van de meting is dat wijzelf
kritischer zijn over onze dienstverlening dan onze klanten. De klanten zijn positief over onze service
bij het zoeken naar een woning, het onderhouden van de woning en een bezoek aan Rochdale. Zij
geven ons hiervoor het rapportcijfer 7. De klanten zien ook punten die beter kunnen. Eén daarvan is
de informatie die we verstrekken. Andere belangrijke verbeterpunten zijn het afhandelen van klachten
over onze dienstverlening, de telefonische bereikbaarheid en het in één keer goed oplossen van zaken
die gerepareerd moeten worden.

Dienstverlening via het Klantcontactcentrum
Het klantcontactcentrum (KCC) verzorgt voor Rochdale de telefonische dienstverlening bij reparatie
verzoeken en voor klanten uit het werkgebied van vestiging West. De vestigingen Oost en Noord
verzorgen zelf hun telefonische dienstverlening. Dat KCC ook klanten in het werkgebied van West te
woord staat, is het gevolg van een proef uit 2007. Vestiging West wilde toen weten of contact met de
klanten beter kon met behulp van het KCC. Dat bleek zo te zijn, en daarom is deze werkwijze toen
ingevoerd.
In 2011 ontving het KCC tijdens kantooruren meer dan 265.000 telefoontjes. Het gaat dan voor een
belangrijk deel om reparatieverzoeken voor Rochdale. Ongeveer een kwart van de telefoontjes is voor
de vestiging West.
Ook voor de vakmannen kwamen relatief veel telefoontjes binnen (8 procent). Voor hen is daarom
op 1 januari 2011 een speciale lijn in het leven geroepen: ‘de vakmannenlijn’. Dat was vooral om de
eigen vakmannen in de uitvoering snel te woord te kunnen staan, bijvoorbeeld om direct een vervolg
afspraak te kunnen plannen. Hierdoor kunnen we onze klanten beter bedienen.
Klanten en prestaties KCC
Organisatie
% van totaal belaanbod
			

Gemiddelde wachttijd
(min:sec)

% beantwoord
83

Rochdale, reparatie

43

1:35

Vestiging West

25

1:43

82

Vakmannenlijn

8

0:16

96

WOONopMAAT

7

0:17

98

Zakelijke lijn

6

0:23

94

ProLiving

4

0:54

89

0:16

93

DUWO

4

Overig

3

totaal

100
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Zoals u kunt zien in de tabel, was de gemiddelde wachttijd het langst voor klanten met een reparatie
verzoek aan Rochdale en voor klanten van vestiging West. Het aandeel beantwoorde gesprekken
(hoeveel bellende klanten zijn daadwerkelijk te woord gestaan) was voor klanten van West en voor
klanten die belden met een reparatieverzoek het laagst.
Het KCC neemt voor DUWO en WOONopMAAT telefonische verzoeken voor reparaties aan.
Met DUWO en WOONopMAAT hebben we dienstverleningsafspraken gemaakt, waardoor de dienstverlening aan die klanten beter is. Eind 2011 is er ook een dienstverleningsafspraak gemaakt tussen
KCC en vestiging West. Ook voor de dienstverlening bij reparatieverzoeken houden we de normen
uit die afspraak aan. Als we deze normen halen, kunnen we het KWH-label, een keurmerk voor klant
vriendelijkheid, krijgen.

Wat vinden klanten van het Klantcontactcentrum?
Het KWH heeft in 2011 drie keer een meting gedaan bij het KCC. Dat ging om een nulmeting voor
Rochdale en twee officiële metingen voor DUWO en WOONopMAAT.
Tevredenheid dienstverlening in rapportcijfer
Leveringsvoorwaarden

Rochdale

DUWO

WOONopMaat

De corporatie is telefonisch goed bereikbaar

7,3

8,8

8,9

De klant voelt zich welkom en weet met wie hij spreekt

6,0

8,5

8,0

De klant krijgt snel antwoord op zijn vraag

7,1

8,8

8,0

De corporatiemedewerker toont correct initiatief

3,8

6,0

7,4

Spoedeisende reparatieverzoeken die de klant meldt,
worden snel en correct afgehandeld

3,6

4,5

4,4

Ieder telefoongesprek wordt klantvriendelijk afgehandeld

7,3

7,0

7,4

Voor de afhandeling van spoedmeldingen scoorde het KCC onvoldoende. Om daar een voldoende
van te maken, hebben we de spoedprocedure onder de loep genomen. Dat resulteerde in een nieuw
programma: Spoed! Alle spoedmeldingen die overdag binnenkomen, worden daarin vastgelegd, zodat
we erop kunnen toezien dat ze worden opgevolgd. Op die manier kan het KCC zorgen voor een tijdige
en klantgerichte afhandeling van spoedmeldingen. We streven ernaar om in het eerste kwartaal van
2012 te beginnen met deze nieuwe procedure.

Gesprekken met klanten verbeteren
In 2011 wilden we op het KCC vooral de gesprekken met klanten verbeteren. Alle medewerkers hebben
daarom een opleiding gevolgd om klanten efficiënter en klantgerichter te woord te staan. In december
hebben we met de belmonitor getoetst of deze kwaliteitsslag iets heeft opgeleverd. In deze monitor
wordt over een periode van een maand driemaal meegeluisterd met iedere medewerker, waarna die
gesprekken worden beoordeeld en de medewerker feedback krijgt. Hierdoor krijgen we beter inzicht in
de kwaliteit van het communicatieproces. Met coaching kan het proces dan zo nodig worden verbeterd.
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2.2 Verhuur
We willen mensen met een laag inkomen betaalbare woningen van goede kwaliteit bieden in leefbare,
duurzame wijken. Het is voor ons essentieel dat zij behoorlijk kunnen wonen in de gebieden waarin wij
actief zijn: Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. Goed wonen is de basis waarop
mensen hun leven zelf vorm kunnen geven; als het goed gaat uiteindelijk ook zonder de steun die wij
bieden.
De komende jaren bieden wij in beperkte mate ook huisvesting aan mensen met een middeninkomen.
Dat doen wij ten eerste omdat in ons werkgebied het aanbod van die woningen door de commerciële
verhuurders nog te beperkt is. Daarnaast doen wij dat omdat wij met die extra opbrengsten de noodzakelijke uitgaven voor onze primaire doelgroep kunnen dekken.

Europaregeling
Op 1 januari 2011 is de Europaregeling van kracht geworden. Die houdt in dat woningcorporaties 90
procent van hun woningbezit onder de huurtoeslaggrens moeten toewijzen aan huishoudens met een
belastbaar inkomen tot € 33.614. De resterende 10 procent van de sociale huurwoningen mogen zij
toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen die moeite hebben om passende huisvesting te
vinden. In 2011 zijn we in het licht van ons nieuwe koersdocument een discussie gestart over hoe wij
omgaan met deze nieuwe regeling. De conclusie daarvan is dat de inkomensgrens die wij hanteren,
aansluit op de grens die door Europa is vastgesteld.
De inkomensgrens zou wat ons betreft wat hoger mogen zijn, maar vanwege de financiële sancties
wijken we niet af van de regeling. Wij houden ons dus aan de regel om 90 procent van onze sociale
huurwoningen toe te wijzen aan de groep huishoudens met een inkomen tot € 33.614. De overige 10
procent benutten wij voor mensen die een wat hoger inkomen hebben, maar die toch moeilijk in staat
zijn op de vrije markt te huren. Dat zijn met name gezinnen met kinderen die net boven de genoemde
inkomensgrens zitten. Daarnaast gebruiken wij de 10 procent voor bewoners die gedwongen hun huis
uit moeten wegens renovatie of sloop.

2.2.1 Woonruimteverdeling
Woonruimtebemiddeling naar doelgroep en prijsklasse
Inkomen

Huur tot
kwaliteits-

Huur tot
aftopgrens

Huur boven
Totaal
Overig*
aftopgrens		 (directe toewijzing,

kortingsgrens				

tijdelijke verhuur,

					

niet in beheer)

Laag**

78%

72%

73%

Hoger

22%

28%

27%

Aantal

195

881

827

Totaal

74%		
26%		
1903

597

2500

* Van door derden verhuurde woningen stelt Rochdale geen huurprijs vast.
** Definitie ‘Laag inkomen’:
Alleenstaanden < € 21.625 (en voor 65 jaar en ouder < € 20.325).
Meerpersoonshuishoudens < € 29.350 (en voor 65 jaar en ouder < € 27.750).
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Tijdelijke huisvesting mbo-studenten in uitgesteld sloopproject
Vooral in het westen van Amsterdam werkt Rochdale samen met andere partijen om jongeren en
studenten tijdelijk te huisvesten in complexen waarvan de voorgenomen sloop is uitgesteld. Ronald
van Dijk, gebiedsmanager West, en Maria Lebouille, hoofd van het Loopbaanexpertisecentrum bij het
ROC van Amsterdam, vertellen over hun samenwerking bij een bijzondere doelgroep: mbo-studenten.

Het complex ‘Nierkerkestraat e.o.’ zou worden gesloopt,

aldus Ronald: ‘Jullie zagen die problematiek al snel en kwa-

maar het project staat daar stil, vertelt Ronald van Dijk: ‘De

men met dit idee. We konden de zaken bij elkaar brengen.

nieuwbouw gaat voorlopig niet door, dus de sloop is – in goed

Natuurlijk zijn er kinderziekten, we zijn tenslotte net begon-

overleg met Stadsdeel Nieuw-West – uitgesteld tot 2016. De

nen. We zijn nu bezig verantwoordelijkheden duidelijk te

meeste huurders waren al vertrokken toen dit nieuws kwam.

krijgen. Met voortschrijdend inzicht. We zullen nog wel meer

We gingen op zoek naar een zinvolle, tijdelijke invulling.’

valkuilen tegenkomen. We moeten samen kansen nemen en

Rochdale besloot studenten en jongeren te zoeken voor

voortdurend kijken hoe we het beter kunnen inrichten.’

tijdelijke verhuur, in samenwerking met DUWO Studenten

Formeel heeft Maria vijftien woningen in te vullen. Zij selec-

huisvesting. ‘DUWO kreeg een kleine vijftig woningen in

teert kandidaten voor Rochdale. Dat moeten mbo-studenten

beheer om per kamer te verhuren aan ongeveer honderdvijftig

zijn die aan nog wat aanvullende voorwaarden voldoen.

studenten. Vijftien woningen werden gereserveerd voor

Iedere bewoner heeft evenveel recht op de woning. Bij Maria

kandidaten van het ROC van Amsterdam.’

tekenen de mbo’ers een extra contract dat het ROC bij hun
vertrek een nieuwe kandidaat mag voordragen. Inmiddels

Niet tussen wal en schip laten vallen

hebben 35 mbo’ers onderdak gekregen. Samen met de andere

Maria Lebouille werkt samen met Ronald om de verhuur

bewoners maken zij het Rochdale mogelijk het complex zinvol

gladjes te doen verlopen: ‘Het zijn mbo-studenten die bege-

te exploiteren tot de sloop.

leiding nodig hebben bij het vinden van geschikte en betaalbare huisvesting. Het Stadsdeel, ROC en Rochdale besloten

Een thuis voor hbo’ers en mbo’ers

daarbij samen te werken.’ Ronald vertelt dat in Amsterdam

Maria vindt het fantastisch dat corporaties zich inzetten voor

de toewijzing van studenteneenheden vooral gericht is op

studentenhuisvesting. ‘Veel studenten zijn ermee geholpen.

hbo- en wo-studenten. ‘De mbo’ers dreigen daardoor tussen

Ze hebben nu een thuis.’ Ronald: ‘Wij hebben de woonruimte

wal en schip te vallen.’ Door de mogelijkheid van huisvesting

en jullie de studenten. Dat is de basis. Voor ons is het weer

tot de hele stad uit te breiden, had Maria al snel een groep

belangrijk dat jij zo betrokken bent bij het project. Verder zijn

kandidaten. ‘Die ken ik natuurlijk niet allemaal persoonlijk.’

we vooral blij op deze wijze een rol te kunnen spelen bij het

‘De totstandkoming van het project ging goed’, zegt Ronald.

tackelen van huisvestingsproblemen in de stad. Juist als blijkt

‘In het dagelijks beheer moeten we nu intensiever contact

dat voor die mbo-studenten iets extra’s moet gebeuren.’

hebben om het ook goed te houden. De mbo’ers vormen
namelijk ook in andere opzichten een kwetsbare doelgroep.

‘Sommigen hebben het zó hard nodig’, zegt Maria. ‘Probeer

Als je er veel bij elkaar in een gebouw zet, wordt het hele

maar eens aan je huiswerk toe te komen, als je thuis woont

project kwetsbaar. Daarom hebben we DUWO gevraagd om

met tien broertjes en zusjes. Als ik meer woningen tot mijn

dagelijks toezicht, en wonen de doelgroepen door elkaar.’

beschikking kreeg, kon ik er zo twintig vullen. Er zijn alleen al
in Amsterdam 40.000 mbo’ers. Ik heb nu honderdvijftig plek-

‘Samenwerking is van elkaar leren’

ken, waarvan 35 à 40 bij Rochdale. Het is een begin, maar er

Het project loopt nog maar kort: ongeveer een half jaar.

is nog genoeg te doen.’

‘Formeel speelt het ROC geen rol bij de verhuur. Ik bemiddel vooral. Soms mogen huisgenoten elkaar gewoon niet,
daarom geven we de zittende bewoners inspraak in wie de
nieuwe bewoner wordt.’ Samenwerken is van elkaar leren,
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‘Samen kansen nemen,
en blijven kijken hoe we
het beter kunnen inrichten’
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Woonruimtebemiddeling naar prijsklasse
Prijsklasse huurwoning

Verhuurd 2011

Verhuurd 2010

(nog) niet in regulier beheer

112

4,5%

124

4,8%

Tot kwaliteitskortingsgrens (€ 361,66)

443

17,7%

370

14,4%

Tot hoogste aftoppingsgrens (€ 554,76)

1070

42,8%

1.493

57,9%

Tot huurtoeslaggrens (€ 652,52)

562

22,5%

434

16,9%

Vrije sector (> € 652,52)

313

12,5%

154

6%

2500

100%

2.575

100%

Totaal**

* Niet in regulier beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet-verkochte koopwoningen nieuwbouw,
niet-verkochte huurwoningen.
** Aantallen zijn afgerond op hele getallen.

Regels over de huurprijs
Er zijn ook regels opgesteld over de huurprijs van woningen. Huurders van een huurwoning met een
huurprijs boven de maximale huurgrens (€ 652,52) hebben geen recht op huurtoeslag.
Woningen met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens, zijn met huurtoeslag bereikbaar voor studenten
en jongeren. In 2011 verhuurde Rochdale 78 procent van de vrijkomende woningen met een huur tot
die kwaliteitskortingsgrens (€ 361,66) aan bewoners met een laag inkomen.
Aftoppingsgrenzen
Ook de aftoppingsgrenzen zijn ontleend aan de systematiek van de huurtoeslag. 72 procent van de
vrijgekomen woningen met een huur tot de aftoppingsgrens (€ 517,64 voor een- en tweepersoonshuishoudens en € 554,76 voor meerpersoonshuishoudens) werd in 2011 toegewezen aan huurders met
een laag inkomen.
Van de woningen met een huurprijs boven de aftopgrens, die in 2011 vrijkwamen, wezen wij 73 procent
toe aan huurders met een laag inkomen. 27 procent van deze woningen wezen wij toe aan bewoners
met een hoger inkomen.

Voor verhuur beschikbare woningen
De toegankelijkheid van de huurwoningenmarkt wordt niet alleen bepaald door het huurniveau van
de woningen, maar voor een belangrijk deel ook door de mutatiegraad. De mutatiegraad is de mate
waarin de woningen beschikbaar komen voor verhuur (berekend aan de hand van het aantal nieuwe
huurcontracten). De mutatiegraad voor 2011 lag op 6,5 procent voor zelfstandige huurwoningen. Deze
mutatiegraad van 6,5 procent is gebaseerd op het aantal verhuringen inclusief tijdelijke verhuur.
Lage mutatiegraad
De mutatiegraad is ten opzichte van 2010 (6,9%) iets verder gedaald. De mutatiegraad is onder andere
laag, omdat maar weinig mensen de overstap naar een koopwoning hebben gemaakt. Ook stromen
mensen maar weinig door naar een andere huurwoning vanwege het gebrekkige aanbod. We voorzien nog een verdere daling in de komende jaren, bijvoorbeeld als gevolg van Europese regelgeving.
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De mogelijkheden voor middeninkomens op de woningmarkt zijn door de inkomensgrens bij de toe
wijzing van sociale huurwoningen ingeperkt. Door die inperking blijven mensen met een midden
inkomen waarschijnlijk ook langer in de huurwoning wonen.
Tijdelijke verhuur
In Amsterdam is het aanbod in de tijdelijke verhuur de laatste jaren groter geworden, onder andere
door uitstel van bouwprojecten. Ook wij verhuren op basis van tijdelijke contracten. Dat gebeurt in
vernieuwingsgebieden of in complexen waarvan sloop- of renovatieplannen zijn uitgesteld. Dankzij
tijdelijke contracten kunnen wij deze woningen verhuren, wat ten goede komt aan de leefbaarheid
in die buurten. Een voorbeeld is de tijdelijke verhuur in het vernieuwingsgebied Breehorngebied in
Amsterdam Noord, waar alle 564 woningen op termijn worden gesloopt. Andere voorbeelden zijn
de Boelelaan, waarvan de renovatie waarschijnlijk in 2012 start, en de Nierkerkestraat, een complex
waarvan de sloop is uitgesteld.
Er werden in 2011 411 nieuwe tijdelijke huurcontracten afgesloten, dat is zo’n 16 procent van het totale
aantal verhuringen in 2011. Als we de tijdelijke verhuringen buiten beschouwing laten ligt de mutatiegraad voor het ‘reguliere’ bezit nog iets lager, rond de 6%.
Campuscontracten
Campuscontracten voor studenten zitten niet in de genoemde verhuringen en mutatiegraad, omdat
die verhuringen via DUWO gaan. In de DUWO Rochdale Combinatie (waarover meer op bladzijde 139)
hebben we in 2011 1500 woningen verhuurd aan studenten. De mutatiegraad binnen ons aanbod aan
studenten is 38%. Tellen we de studenteneenheden mee in de totale mutatiegraad van ons bezit, dan
komt deze uit op 9%.

Aanbiedingsafspraken met gemeenten
We maken afspraken met gemeenten over onder andere het aanbod en de huurdifferentiatie van
woningen die jaarlijks vrijkomen voor woningzoekenden. Daarmee kunnen we de kansen van verschillende groepen op de woningmarkt beïnvloeden. Wij hebben deze zogeheten aanbiedingsafspraken
gemaakt met Amsterdam, Diemen, Zaanstad, Purmerend en Landsmeer.
Amsterdam
Het uitgangspunt van de nieuwe afspraken in Amsterdam (Bouwen aan de Stad 2) is het tot stand
brengen en houden van gedifferentieerde wijken (‘de ongedeelde stad’). Er zijn afspraken gemaakt
die ervoor moeten zorgen dat mensen uit alle lagen van de Amsterdamse bevolking een goed en
betaalbaar huis kunnen huren of kopen. Dat geldt zowel voor ouderen als voor jongeren die onder
begeleiding moeten wonen om later zelfstandig de woningmarkt op te kunnen. Bouwen aan de Stad 2
voorziet in maatschappelijke opvang om huisuitzettingen te voorkomen (‘Vroeg eropaf’). De afspraken
over leegstand en tijdelijke verhuur zijn aangescherpt ten opzichte van de vorige overeenkomst.
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Dit zijn een aantal van de afspraken die de corporaties met de gemeente Amsterdam hebben gemaakt:
• Per jaar verhuren we ten minste 7500 (ongeveer 70 procent) van de vrijkomende corporatiewoningen
met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens met een huurprijs onder de hoge aftoppingsgrens van
de huurtoeslag (€ 554,76 prijspeil 2011).
• Deze aanbieding van ten minste 70 procent van de woningen met een huur onder de hoge aftoppings
grens monitoren we ook per marktgebied.
De voorlopige resultaten over 2011 van de gezamenlijke Amsterdamse corporaties zijn als volgt:
•	Van de vrijkomende corporatiewoningen (zelfstandige en onzelfstandige huurwoningen) met een
huurprijs onder de huurtoeslaggrens (9321 woningen), had 75 procent (6975 woningen) een huurprijs onder de hoge aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Daarmee is de afgesproken 70 procent
royaal gehaald.
De afspraak van de 70 procent hebben wij gehaald. Van de 2075 vrijkomende woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, verhuurde Rochdale in 2011 1513 woningen tot de hoge aftoppings
grens (73 procent).
Diemen
80 procent van het corporatiebezit in Diemen is in handen van Rochdale (2275 woningen). Omdat de
voorraad sociale huurwoningen in Diemen beperkt is, wijken wij in deze gemeente af van ons streefhuurbeleid. In 2011 hebben we alle woningen waarvan de huidige huur onder de liberalisatiegrens lag
onder die grens gehouden, met uitzondering van de woningen in complexen die voor verkoop zijn
aangewezen. De huuropbrengst in Diemen is voor ons daardoor lager dan wettelijk gezien zou mogen.
Rochdale stelt in de gemeente Diemen 50 procent van het vrijkomende bezit (sociale huur) beschikbaar voor medisch en sociaal urgenten en jongeren uit Diemen.
Zaanstad
In december 2010 is het Convenant Woonruimteverdeling Zaanstad ondertekend. De gemeente
Zaanstad heeft er voor het eerst voor gekozen om gebruik te maken van de vrije beleidsruimte. In
het convenant is afgesproken dat corporaties bij 15 procent van hun woningen voorrang geven aan
Zaanse starters. Bij nieuwbouw gaat 60 procent van de nieuwe corporatiewoningen met voorrang
naar Zaanse doorstromers.
Purmerend
Voor de gemeente Purmerend geldt 30 procent als lokale beleidsruimte. Ten minste 70 procent van
alle vrijkomende woningen wordt aangeboden aan de primaire doelgroep. We bieden deze woningen
aan met een huurprijs onder de hoge aftoppingsgrens van € 554,76 (prijspeil 2011). Om voor een- en
tweepersoonshuishoudens voldoende betaalbare woningen met huurtoeslag aan te bieden, garanderen de corporaties dat zij minstens 60 procent onder de aftoppingsgrens van € 517,64 (prijspeil 2011)
aanbieden. De gezamenlijke corporaties hebben in 2011 72 procent van de woningen aangeboden
onder de hoge aftoppingsgrens en 58 procent onder de lage aftoppingsgrens.
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Landsmeer
We hebben met de gemeente Landsmeer afspraken gemaakt over onder andere het behoud van de
voorraad sociale huurwoningen. In Landsmeer gold in 2011 de aanbiedingsafspraak dat de huur van
alle vrijkomende huurwoningen van Rochdale en collega-corporatie Eigen Haard wordt afgetopt tot
onder de grens van de huurtoeslag. Dit is conform de prestatieafspraken die tot 2013 lopen. Woningzoekenden van de gemeentelijst kregen voorrang. Wij willen voor het middensegment in Landsmeer
minder aftoppen. Dit willen we opnemen in de nieuwe afspraken die vanaf 2013 moeten gelden.

2.2.2 Huisvesten van onze doelgroep:
van starters tot ouderen
Binnen de doelgroep van mensen met een inkomen tot € 33.614 onderscheiden wij drie groepen waar
we ons extra voor inspannen. Dat kan tijdelijk zijn, namelijk als er verbetering in hun situatie plaatsvindt, anders is dat blijvend. Het gaat om:
1. starters op de huurmarkt: studenten en jongeren;
2. ouderen die zorg of woonbegeleiding nodig hebben;
3. mensen die maatschappelijke opvang nodig hebben.
In enkele gevallen is het samenwonen belangrijker dan de precieze hoogte van het inkomen, bijvoorbeeld bij woongroepen voor ouderen. Het is dan vanzelfsprekend dat de bewoners met een hoger
inkomen ook een hogere huur betalen. Hierna lichten we deze drie groepen uitgebreid toe.

1 Starters op de huurmarkt: studenten en jongeren
Studenten en jongeren komen op de vrije markt maar moeilijk aan woonruimte. Zij hebben ook niet
de tijd om jaren te wachten. Daar staat tegenover dat hun inkomenspositie vaak snel verbetert. Onder
de naam DUWO Rochdale Combinatie trekt Rochdale samen met DUWO op in de huisvesting van
studenten. We realiseren speciale studentencomplexen, maar ook tijdelijke containerwoningen en
tijdelijke verhuur in complexen waarvan de sloop of renovatie is uitgesteld.
In alle gevallen geldt: de contracten zijn tijdelijk, zodat de woningen weer vrijkomen zodra de bewoners
zelfstandig woonruimte vinden. In 2011 verhuurden we samen met DUWO in totaal 1500 kamers en
woningen aan studenten.

Jongerencontract
Sinds 2011 kent Amsterdam de mogelijkheid om woonruimte aan te bieden met een zogenoemd
jongerencontract. Woningen worden alleen met een jongerencontract aangeboden aan jongeren
van 18 tot en met 22 jaar. 22 jaar is de maximale leeftijd voor ingang van het contract. De huurovereenkomst eindigt automatisch een half jaar nadat de huurder 26 is geworden.

39

jaarverslag 2011

Tijdelijke huisvesting in de Nierkerkestraat
In 2011 zijn we gestart met tijdelijke huisvesting van studenten en jongeren in een blok in de
Nierkerkestraat in Amsterdam Nieuw-West. De woningen zijn tijdelijk beschikbaar omdat de sloop
ervan is uitgesteld wegens de verslechterde woningmarkt. Omdat er in vergelijking met andere
stadsdelen in Nieuw-West veel woningzoekende mbo-studenten zijn, worden vijftien woningen
exclusief verhuurd aan mbo-studenten van het ROC in Amsterdam.
Daarnaast verhuren we voor maximaal vijf jaar ook eenheden met een campuscontract aan
studenten. In totaal is er plaats voor ruim honderdvijftig studenten. Voor de tijdelijke huisvesting
hebben we overeenkomsten gesloten met de Dienst Wonen, het ROC Amsterdam en DUWO.
DUWO houdt zowel het dagelijks beheertoezicht op de mbo-leerlingen als op de studenten. De
huisvesting van de jongeren en studenten loopt naar verwachting tot 2016. Daarna is het plan om
het complex te slopen en er nieuwbouw voor in de plaats te zetten.

Kort verblijf in de Boelelaan
Op de Boelelaan, een gunstige locatie vanwege de nabijgelegen Vrije Universiteit, verhuren we
een aantal woningen aan DUWO op basis van short stay, met als doelgroep buitenlandse studenten. DUWO verhuurt daarnaast een deel van de woningen in bruikleen aan reguliere studenten.
Op de Boelelaan vindt ook nog reguliere verhuur plaats aan studenten in de voormalige bedrijfsruimten. Dat stopt waarschijnlijk in 2012, omdat er dan wordt begonnen met de werkzaamheden
voor de renovatie van het complex. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor studentenhuisvesting
na de renovatie.

Amsterdam West en Zuidoost
In De Kolenkit in Amsterdam West hebben we een principeovereenkomst gesloten met DUWO
voor de tijdelijke verhuur van 42 woningen. Deze woningen kwamen beschikbaar doordat het
Stadsvernieuwingsproject in het Zuidelijk Veld niet doorging.
In 2011 werd de Daalwijkflat in Amsterdam Zuidoost inpandig gerenoveerd. In datzelfde jaar werd
het complex weer voor verhuur opgeleverd. Het gaat om zeventig woningen met in totaal 232
studentenkamers. DUWO startte de dag na de overdracht met de verhuur van die kamers, die allemaal zeer snel waren verhuurd. Daarnaast kwam doordat de planvorming aan de Daalwijkdreefzone
is doorgeschoven, ruimte vrij voor zevenhonderd tijdelijke studentenwoningen.
In de flat Florijn in Amsterdam Zuidoost zijn een aantal woningen gesplitst, zodat we ze per kamer
konden verhuren aan jongeren uit die wijk. Deze jongeren gaan nog naar school en krijgen be
geleiding van Combiwel om zelfstandig te leren wonen. In 2011 zijn een aantal leeggekomen
woningen toegevoegd aan dit project.
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2 Ouderen: bij voorkeur samen met gelijkgestemden
Voor doelgroepen die zorg nodig hebben, verdient een zelfstandige woning de voorkeur, maar de mate
waarin dat mogelijk is, hangt af van de zorg die de klant nodig heeft. Er vindt in ieder geval een verschuiving plaats van grootschalige woon-zorgcentra en wonen in een beschermde omgeving (WIBO),
naar kleinschalige woonvormen.

Wonen met gelijkgestemden
Populair zijn kleinschalige vormen van wonen met zorg voor gelijkgestemden, bijvoorbeeld mensen met dezelfde herkomst of geaardheid. Professionele partijen bieden dan de zorg en wij richten
ons op passende huisvesting. Rochdale zet zich in voor deze woonvormen, onder andere door
woongroepen voor allochtone ouderen te realiseren.
In 2011 vond de opening van de Woongroep Shravan op IJburg plaats. In het complex zijn 35
appartementen. Op de begane grond is een gemeenschappelijke ruimte en een gemeenschappelijk tuin. Shravan is een woongroep voor senioren van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. De
woongroep biedt de bewoners de mogelijkheid zelfstandig te wonen en tegelijkertijd op een eigen
wijze met elkaar samen te leven en de eigen cultuur, tradities en leefgewoonten in stand te houden.
In Karspelhof leverden we ook een nieuwbouwproject op, hier voor een nieuwe Antilliaanse senioren
woongroep: Kas Dushi (Karko).

Verbetering van het Osdorperhof
In 2011 zijn we begonnen met de voorbereiding voor de verbetering van woon-zorgcomplex
Osdorperhof. We werken daarin nauw samen met zorgleverancier Cordaan en met de huidige
bewoners. We verwachten dat we in 2012 beginnen met de renovatie van 134 seniorenwoningen. Daarnaast willen we in 31 woningen plaatsmaken voor vier kleinschalige woongroepen voor
dementerende ouderen.

Binnentuin in Purmerend
In 2011 hebben we in Purmerend de binnentuin verbeterd van complex Mergelland, een complex
voor bewoners van 55 jaar en ouder. De binnentuin is een ontmoetingsplek voor de bewoners,
maar heeft ook een buurtfunctie: ouderen vanuit het nabijgelegen verzorgingshuis de Molentocht
komen er ook samen. De bewoners vroegen Rochdale om hulp bij het verbeteren van de binnentuin. Door de gezamenlijke inspanning konden we een hoveniersbedrijf inschakelen, die de tuin
naar wens van de bewoners heeft opgeknapt.
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‘Streamer’
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Zakendoen voor het goede doel
De samenwerking tussen DUWO en Rochdale is in het belang van de stad. We doen zaken met elkaar. Dan
moet er wederzijds vertrouwen zijn. Het wordt nog makkelijker als organisaties elkaar vinden in een cultuur
van creativiteit en resultaatgericht werken. Als je dan boven de zakelijke opdracht vooral een maatschappelijke hebt, motiveert dat extra. Dat is, in een notendop, de visie op onderlinge samenwerking volgens Noek
Pouw (DUWO Studentenhuisvesting) en Eric Kurpershoek (Rochdale).

De samenwerking dateert van 2004, toen Rochdale, AWV

en 1100 permanente eenheden tussen 2005 en 2008. Mede

en DUWO een samenwerkingsverband aangingen in ‘Pro

daardoor werd Rochdale in die periode tweemaal beloond

Student’. Toen AWV fuseerde met Stadgenoot, zetten DUWO

met de ‘Gouden Baksteen’ voor de hoogste productie van

en Rochdale de samenwerking voort. Nu staat die organisatie

sociale huurwoningen. Een partij die aanpakt dus. Daarin

bekend als DRC: de DUWO Rochdale Combinatie.

vinden DUWO en Rochdale elkaar.’

Aanleiding voor de samenwerking was indertijd de roep
uit de onderwijswereld om iets te doen aan het tekort aan

Gevestigde partij

studentenhuisvesting, vertelt Eric: ‘DUWO deed dat al heel

Zo werd DRC een actieve speler op de woningmarkt voor

goed in onder meer Delft, maar was in Amsterdam niet ‘toe-

studenten. Daarin is zij nu een gevestigde partij. Noek: ‘We

gelaten’. Daarom stelde Rochdale samenwerking voor.’ Het

kunnen meeschrijven aan de visie op studentenhuisvesting in

idee was eenvoudig, aldus Noek: ‘Wij ontwikkelen, verhuren

de stad. Inmiddels is DRC de grootste bouwer en straks ook

en beheren de studentenwoningen van Rochdale en zetten

de grootste beheerder van studentenwoningen in de regio

hierbij onze specifieke kennis in. De projectvoering en het

Amsterdam. We hebben een goede naam opgebouwd, die

onderhoud worden uitgevoerd door de gespecialiseerde

het verdient om hoog te houden.’ Daarbij worden ook nieu-

afdelingenvan Rochdale. Samen bouwen we in DRC.’

we wegen verkend. Een bijzondere vorm van samenwerking
is die bij tijdelijke verhuur in uitgestelde sloopprojecten. De

Thuis op eigen specifiek gebied

woningen worden tijdelijk verhuurd aan studenten. Ook daar

‘Rochdale is een algemene volkshuisvester’, merkt Eric op.

zijn DUWO en Rochdale goede partners.

‘Niet alleen voor studenten. Thuis in Amsterdam en efficiënt
georganiseerd wat betreft onderhoud. DUWO heeft eigen

Voorkoken van beleid

procedures, afgestemd op de doelgroep. Dus ook eigen af-

Noek en Eric kennen elkaar al langer. Ze werken nu een klein

spraken met Rochdale Onderhoud. We herkennen, erkennen

jaar samen aan beleidsondersteuning voor DRC. Ze organi-

en benutten elkaars sterke kanten.’ Ook Rochdale Project-

seerden een breed overleg tussen alle betrokken directeuren

ontwikkeling werkt met DUWO als opdrachtgever. ‘Ontwik-

en bestuurders. Ze verzorgen marktonderzoek en manage-

keling van studenteneenheden stelt specifieke eisen aan

mentinformatie. Tijdens een jaarlijkse strategiedag komen

het ontwerp. Een gebouw moet robuust zijn uitgevoerd en

alle bij DRC betrokken medewerkers bij elkaar en worden de

de huurprijzen moeten passen bij studenteninkomens. Dat

klokken gelijk gezet. Die dag wordt vaak gecombineerd met

vraagt om een aangepast ‘programma van eisen’.’

een rondleiding langs recente DRC-projecten. ‘Er is creativiteit en een expliciete wens om samen resultaat te boeken’,

Gouden Baksteen

zegt Eric. ‘We hebben vergelijkbare werkculturen.’

Het uitgebreide lokale netwerk van Rochdale is volgens Noek
voor DUWO van grote meerwaarde. ‘Wij praten traditioneel

Het grootste voordeel van de samenwerking?

veel met instellingen voor hoger onderwijs, minder met over-

‘Sinds DUWO en Rochdale succesvol samenwerken, zijn ook

heden. Zeker toen we net in Amsterdam kwamen, vonden

andere partijen ‘wakker geworden’. Er zijn duizenden wonin-

we sneller onze weg door de koppeling met Rochdale.’ Een

gen voor studenten bij gekomen. Dat is hard nodig door de

krachtige partner die de daad bij het woord voegde en met

enorme groei van het aantal studenten.’ DRC is zeer belangrijk

DUWO flink investeerde in studentenhuisvesting. DRC heeft

voor de student, maar ook en vooral voor de stad. Want zonder

in de afgelopen jaren veel gebouwd. ‘Alleen al 850 tijdelijke

(woon)ruimte voor nieuw talent stokt ook de kenniseconomie.
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WonenPlus in Diemen
In Diemen kunnen bewoners gebruikmaken van diensten van het steunpunt WonenPlus. Het steunpunt verzorgt allerlei diensten om bewoners zelfstandig te laten wonen, bijvoorbeeld: tuinonderhoud, boodschappen doen en kleine klusjes in de woning uitvoeren. Rochdale geeft WonenPlus
hiervoor een bijdrage.

3 Mensen die maatschappelijke opvang nodig hebben
De derde en laatste groep die wij in onze doelgroep onderscheiden, bestaat uit mensen met een
handicap, dakloosheid, een verslaving of een andere bijzondere problematiek. Vaak gaat het bij hen
om vormen van zelfstandig wonen in individuele woningen. Veelal is er sprake van woonbegeleiding en
soms van specialistische hulp. Ook stellen wij woningen beschikbaar voor noodsituaties.
De huisvesting van deze bijzondere groepen is onderwerp van overleg met gemeenten, federaties,
collega-corporaties en instellingen die zorg en begeleiding verlenen. Wij richten ons daarbij op de
woning; anderen verlenen de noodzakelijke zorg.
Woningen voor speciale doelgroepen 2009-2011
Het totale aantal woningen dat wij in 2011 beschikbaar hebben gesteld voor bijzondere groepen,
bedraagt 160. Voor ontwortelde, kwetsbare huishoudens is het belangrijk weer een vaste woonplek
te hebben. Daarom plaatsen wij geen uitstromers uit de maatschappelijke opvang of asielzoekers in
complexen die op de nominatie staan voor sloop of renovatie.
Totaal aantal door Rochdale beschikbare woonruimte voor speciale doelgroepen
2011

2010

2009

46

37

30

Beroepsgroepen

21

38

8

5 procentregeling voor noodsituaties

26

24

15

Asielzoekers

46

83

117

1

3

1

20

32

13

Begeleid wonen (inclusief intramurale zorg en zelfstandig begeleid wonen)

Tweedekansbeleid
Woningzoekenden met urgentieverklaring
Doorstroomregeling
Totaal

0

2

0

160

219

184

Begeleiding bij het wonen
Jaarlijks huren zorginstellingen onze woningen voor begeleidwonenprojecten. De doelgroep hiervan
is breed en bestaat onder meer uit (ex-)verslaafden, dak- en thuislozen en probleemjongeren, maar
ook uit tienermoeders en mensen met een lichamelijke of een lichte verstandelijke beperking. In 2011
hebben we met verschillende instellingen in totaal 46 huurcontracten afgesloten voor begeleid wonen.
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Toewijzing aan bijzondere doelgroepen
2011

2010

Begeleid wonen

26

25

Zelfstandig begeleid wonen

20

12

Totaal

46

37

Mensen met een beperking
Wij stellen woonruimte beschikbaar voor mensen met een lichamelijke of een lichte verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om mensen die zelfstandig kunnen wonen in een aangepaste woning met eventueel
zorg van buiten. Wij werken hierbij samen met zorgleveranciers Cordaan, Mentrum, Stichting de Meren
en de Kleine Johannes. In 2011 zijn in nieuwbouwcomplex Lommerrijk zes rolstoelwoningen opgeleverd.
Wij verhuren 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 uur zorg per week afnemen van Fokus.
Zorg voor verslaafden en dak- en thuislozen
Onze aanpak is wijkgericht: per wijk besteden wij aandacht aan die groepen die het nodig hebben.
In Amsterdam Zuidoost hebben we de laatste jaren vooral geïnvesteerd in wonen en zorg voor
(ex-)verslaafden en dak- en thuislozen. Dit doen we omdat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en 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 dat de leefbaarheid van
een gebied. Wij huisvesten klanten in deze doelgroep doorgaans in een onzelfstandige woonruimte
met gemeenschappelijke voorzieningen. HVO-Querido en het Leger des Heils verzorgen de begeleiding. Door diverse projecten zijn de problemen rond daklozen en verslaafden in Amsterdam Zuidoost
al aanzienlijk teruggedrongen.
In 2011 zijn wij aan het Anton de Komplein begonnen met de bouw van wooncentrum Flierbosdreef.
Dit wordt een modern centrum voor dak- en thuislozen en mensen met een drugsverslaving. Samen
met HVO-Querido en in nauwe samenwerking met stadsdeel Zuidoost wordt voor vijftig bewoners
24-uursopvang en persoonlijke begeleiding mogelijk gemaakt. Het gebouw krijgt vijf van elkaar gescheiden woongroepen met elk zeven wooneenheden voor 35 bewoners. Verder zijn er tien kamers
voor tijdelijke opvang. De oplevering vindt plaats in het voorjaar van 2012.
Noodsituaties
Wij zijn met gemeenten overeengekomen dat we maximaal 5 procent van de mutatiewoningen toe
wijzen buiten het aanbodsysteem, voor noodsituaties. Voorbeelden daarvan zijn: een woning die zwaar
beschadigd is, een traumatische gebeurtenis die in de woning heeft plaatsgevonden of ernstige, onoplosbare overlastklachten. In 2011 is deze regeling 26 maal toegepast. Dat is 1 procent van het aantal
mutaties en dus ruim beneden het maximum van 5 procent. Rochdale kent geen personeelsregeling.

45

jaarverslag 2011

2.2.3 Verhuur aan huishoudens met een middeninkomen
De komende jaren zullen we in beperkte mate huisvesting bieden aan mensen met een middeninkomen.
Middeninkomens zijn huishoudens met een inkomen tussen € 33.600,- en € 50.000,-. Zij zijn onze
secundaire doelgroep.
Aan de groep met een middeninkomen verhuren we geliberaliseerde huurwoningen. In 2011 hebben we
vastgesteld welke spelregels we hanteren voor het liberaliseren van huurwoningen. De aanleiding daarvoor was een nieuwe regeling van het Rijk, waarin extra woningwaarderingspunten worden toegevoegd
in gebieden waar schaarste op de markt is. Deze regeling maakt het mogelijk dat we meer woningen
konden liberaliseren. In plaats van in de socialehuursector komen ze voor het merendeel in de middeldure sector terecht.
Woningen zijn geliberaliseerd of worden geliberaliseerd bij mutatie. We liberaliseren woningen daar waar
de markt het toestaat en de woningen voldoende kwaliteit hebben. Het voordeel van liberalisatie is een
betere allocatie van 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.

2.2.4 Huurprijzen
Sociale huur
Huurverhoging
Jaarlijks verhogen wij de huur. We volgen hierbij de regels van het rijk. Het rijk zegt dat de jaarlijkse huurverhoging niet meer is dan een correctie voor de inflatie. De inflatie over 2010 bedroeg 1,3
procent.Bij ons bedroeg de reguliere huurverhoging in 2011 voor sociale huurwoningen 1,3 procent.
Voor een aantal woningen hebben wij de huur in 2011 niet verhoogd:
• Woningen die bij stedelijke vernieuwing binnen afzienbare tijd ingrijpend worden gerenoveerd of
gesloopt.
• Woningen waarvoor de bewoner een contract voor tijdelijke verhuur met ons heeft gesloten.
Doordat we al een groot aantal jaren alleen inflatievolgende huurverhoging toepassen, is de huurprijs
van sociale huurwoningen kunstmatig laag gehouden. Om tot een meer realistische sociale huurprijs
te komen corrigeren we dit bij mutatie.
Huurprijs na mutatie
Waar mogelijk wordt de huurprijs van een woning bij mutatie geharmoniseerd naar 100 procent van
de maximale huur. Deze maximale huur is gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het
uitgangspunt van het harmonisatiebeleid is: verhoging van de huurinkomsten naar 100 procent waar
dat reëel mogelijk is. Oftewel: ‘100 procent tenzij ...’, waarbij dat tenzij afhankelijk is van:
• prestatieafspraken die we met gemeenten hebben gemaakt;
• marktomstandigheden.
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Geliberaliseerde huur
Van sociale huurwoning naar geliberaliseerde huurwoning
We liberaliseren woningen daar waar de markt het toestaat en de woningen voldoende kwaliteit hebben. Bij woningen met een minder goede marktpositie, liberaliseren we niet. Daarnaast houden we
rekening met onze doelgroepen. Zorgwoningen, aangepaste woningen voor gehandicapten en atelierwoningen voor kunstenaars liberaliseren we daarom niet. Dat geldt eveneens voor een deel van
woningen voor grote gezinnen met een laag inkomen en voor ouderen. We houden bovendien in wijken
waarin we veel kunnen liberaliseren een minimumaantal woningen in de sociale huur.
Huurprijs van geliberaliseerde woningen
Ons doel is om 80 procent van de geliberaliseerde woningen in het middensegment te verhuren. Tot
het middensegment rekenen wij een huurprijs tussen € 650,- en € 900,-. Hiermee bedienen we de
middeninkomens. Voor de afbakening van het middensegment nemen we de WOZ-waarde als uitgangspunt: de huurprijs bedraagt 4,5 procent van de WOZ-waarde (huurprijs per jaar). Er komt een
toewijzingsregel waarbij we woningen in dit prijssegment met voorrang toewijzen aan middengroepen
met een inkomen tussen de € 33.000 en € 50.000. Hiermee beginnen we in 2012.
Huurverhoging van geliberaliseerde woningen
Voor geliberaliseerde woningen, parkeerplaatsen en garages hanteren we als principe bij de jaarlijkse
huurverhoging de inflatie plus ten hoogste 3 procent. In 2011 was dat inflatie plus 2,5 procent (ten
hoogste 3,8 procent).

Woningbezit naar huurklasse
Het bezit van Rochdale heeft een bescheiden prijsstelling. De huur die wij vragen, bedraagt gemiddeld 68 procent van de maximale huur. In 2010 bedroeg de nettohuurprijs 77 procent van de maximale
huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het percentage van de maximale huurprijs is
onder andere gedaald, doordat de maximale huurprijs is gestegen. Dit laatste komt door de schaarste
punten die aan het woningwaarderingsstelsel (WWS) zijn toegevoegd.
Een groot deel (85 procent) van ons woningbezit dat wij ook beheren, heeft een huur beneden de
aftoppingsgrens (€ 554,76). Bijna alle woningen (96 procent) hebben een huur van minder dan € 652,52
(huurtoeslaggrens) en vallen binnen de categorie sociale huurwoningen.
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Woningbezit* naar huurklasse per 31 december 2011 (absolute aantallen)
Gemeenten in

(Nog) niet

Tot kwaliteits-

Tot

Tot huur

Vrije

werkgebied

in regulier

kortingsgrens

aftoppings-

toeslag-

sector

beheer**		

grens***

grens***

van Rochdale

Amsterdam
Breukelen
Diemen

Totaal

1.785

7.125

15.561

2.477

892

27.840

5

0

0

0

0

5

14

264

1.395

503

128

2.304

Heemskerk

0

242

1.706

219

27

2.194

Landsmeer

21

23

208

53

35

340

Purmerend

71

192

1.369

386

138

2.156

Zaanstad
Eindtotaal

120

500

2.716

563

150

4.049

2.016

8.346

22.955

4.201

1370

38.888

* Woningen, wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in verzorgingshuizen.
** Niet in regulier beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet-verkochte nieuwbouwkoopwoningen, nietverkochte huurwoningen (inclusief 5 onverkochte woningen in Breukelen, 23 in Zaanstad en 71 in Amsterdam).
*** Kwaliteitskortingsgrens: € 361,66; aftoppingsgrens: € 554,76; huurtoeslaggrens: € 652,52.

Huursomstijging
We berekenen de huursomstijging alleen over eenheden die het hele jaar in exploitatie zijn. De huursomstijging van woongelegenheden bedroeg in het verslagjaar 2,9 procent.
Huursomstijging in procenten 2011
Woningen

Eenheden

Woon-

in exploitatie zijn (van		

Eenheden die het hele jaar

in

eenheden

woon-

Totaal		 Overig*

1 januari tot en met		

verzorgings-		

gelegen-

met 31 december)		

huizen		

heden

Stijging huursom exclusief
1,3%

1,3%

1,1%

1,3%

0,8%

harmonisatie/verbetering***

1,6%

-3,3%

1,3%

1,5%		

0,9%

Huursomstijging totaal

2,9%

-2,0%

2,5%

2,9%		

1,7%

harmonisatie**
Stijging huursom door

* Onder overig vallen garages, bedrijfsruimten en verzorgingshuizen
** De huursomstijging in %, exclusief huurharmonisatie, is de huursomstijging in % die zich heeft voorgedaan
tussen 30 juni en 1 juli.
*** De huursomstijging in % door harmonisatie/verbetering is de huursomstijging in % tussen 1 januari en
31 december, minus de huursomstijging in % tussen 30 juni en 1 juli (in het verslagjaar is de huur van het
verzorgingshuis Huize Groenland verlaagd).
NB De huursomstijging in % wordt alleen berekend over eenheden die het hele jaar in exploitatie zijn.
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Huurderving
De huurderving van woongelegenheden bedroeg eind 2011 € 1,6 miljoen. Van bedrijfsonroerendgoed
(BOG) en andere niet-woongelegenheden was de huurderving € 1,4 miljoen.
Huurderving (bedragen x €1000)
2011

2010

2009

2008

2007

190.856

191.820

183.548

177.338

176.465

16.018

15.539

13.915

9.308

8.195

206.874

207.359

197.463

186.646

184.660

Huurderving (on)zelfstandige huurwoningen en
wooneenheden

1.600

3.380

2.352

1.545

1.173

Huurderving jaarhuur BOG en overige niet-woongelegenheden

1.396

3.567

959

180

57

Totaal huurderving

2.996

6.947

3.311

1.725

1.230

Huurderving als % jaarhuur (on) zelfstandige
huurwoningen en wooneenheden

0,8%

1,8%

1,3%

0,9%

0,7%

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

8,7%

23,0%

6,9%

1,9%

0,7%

Huurderving als % totale jaarhuur

1,4%

3,4%**

1,7%

0,9%

0,7%

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

** Het huurdervingspercentage van 2010 is inclusief de huurderving van Frankemaheerd in 2010. In 2011 is geen
huurderving opgenomen voor Frankemaheerd en is alleen een voorziening getroffen.

bedragen x € 1000
		
Huurachterstand zittende huurders
Som jaarhuur
Huurachterstand zittende huurders als % jaarhuur
Huurderving (exclusief projectderving) jaarhuur
Huurderving als % jaarhuur

(On)zelfstandige
huurwoningen

BOG en overige
niet-woongelegenheden

€ 1.943

€ 643

€ 190.856

€ 16.018

1,02%

5,86%

€ 1.600

€ 1.396

0,84%

8,72%
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Woongroep Kas Dushi
In het Papiaments staat kas voor ‘huis’ en dushi voor ‘lief,
schatje; alles wat goed is’. In twee woorden de missie van
iedere woningcorporatie samengevat. Kas Dushi is de
naam van een woongroep voor oudere Caraïbische Nederlanders in Amsterdam Zuidoost. Voorzitter Ronald ‘Don’
Neslo en Ramses Kalvenhoven van Rochdale Woonservice
evalueren de verhuur van 25 woningen aan de woongroep.
Ramses Kalvenhoven werkt bijna vijftien jaar bij Rochdale.
Eind 2011 verhuurde hij de woningen aan de woongroep Kas
Dushi. ‘Ik ben geboren op Curaçao, dus ik ken de taal en de
gewoonten. Dat is prettig.’ Midden jaren negentig opende in
Nieuw Geinwijk de eerste, toen nog ‘Antilliaans/Arubaanse
woongroep voor ouderen’: Nos Perla. Tien jaar later bleek
behoefte aan uitbreiding of aan oprichting van een tweede
groep. Inmiddels verzorgde Ramses de contacten tussen
Rochdale en Nos Perla.
Koude start
Sinds 2005 werd over een tweede woongroep gesproken,
vertelt Ronald Neslo. ‘Wie doen er mee? Hoe vind je woonruimte zonder kapitaal om zelf te bouwen? Wat zijn de
wensen van de doelgroep? In ieder geval dicht bij winkelcentrum en openbaar vervoer.’ Ronald ging praten bij Rochdale, met een onderzoeksrapport onder de arm waaruit de
behoefte aan Kas Dushi bleek. Het duurde jaren voor er
echt zicht kwam op uitvoering van de plannen. Intussen ver
zekerde Ronald zich van de hulp van Olga Gutierrez, een van
de eerste leden van de woongroep. De eerste vergadering
werd belegd. Daar was een dozijn mensen. Twee derde komt
uit Amsterdam, meer dan de helft daarvan uit Zuidoost zelf.
Iedereen zag het idee zitten. ‘Ik heb vervolgens André Bhola
van woongroep Shravan op Ijburg benaderd. Die had al veel
ervaring met Surinaams-Hindoestaanse woongroepen. Zijn
hulp bleek heel belangrijk voor ons.’
Wachten beloond
Er werd een ‘Programma van Eisen’ ingediend en de
medewerking van het Stadsdeel was verzekerd. Men
onderhandeldemet Delta Forte, de voorloper van Rochdale
Projectontwikkeling. ‘Duidelijk werd dat er niet zo veel geld
meer was als toen andere woongroepen in Zuidoost gebouwd werden. De keuze viel op het project Karspelhof bij
het winkelcentrum en metrostation Kraaiennest. We konden
meepraten over de locatie en zaken als de tuin. In principe
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zouden we het eerste gebouwtje krijgen, pal bij het winkelcentrum. Maar dat paste niet, de woningen waren te groot.’
Ronald schreef een brief: ‘Je wist dat je voor ouderen, vaak
eenpersoonshuishoudens, ging bouwen.’ Rochdale ging
overstag. ‘We konden kiezen: alsnog het eerste gebouwtje,
blok 1, of blok 4, met meer passende woningen.’ Het werd
blok 4.
Jonge ouderen
De woongroep draagt huurders voor bij Rochdale, legt
Ramses uit. ‘Vervolgens sluiten wij individuele contracten.’
Daarin staat bijvoorbeeld dat in seniorenwoningen geen
(klein)kinderen mogen inwonen. ‘De woongroep ondersteunt dat. Op die manier beperken we samen de overlast.’
In oktober 2011, bij de start van de verhuur, raakte Ramses
betrokken. ‘Ik kreeg een lijst met bijna dertig kandidaten van
mevrouw Gutierrez en de heer Neslo. Van iedereen apart
controleerden we of ze in aanmerking kwamen voor een
woning.’ Slechts een enkeling viel af. Voor de verhuur van de
laatste twee woningen was iets meer tijd nodig. ‘We wilden
graag dat de mensen goed in de groep passen. Ze zijn over
het algemeen iets jonger – tussen de 55 en 65 jaar – dan de
bewoners van Nos Perla.’
Gemeenschappelijke ruimte
Kas Dushi wil uitstraling hebben voor de Caraïbische Nederlanders in Zuidoost. ‘We kennen die gemeenschap goed’,
zegt Ronald. ‘We hebben iets te bieden met onze gemeenschappelijke ruimte. Voor de exploitatie ervan proberen we
subsidie te krijgen. In afwachting daarvan heeft Rochdale
gelukkig al geld gegeven voor de eerste inrichting.’ Het
complex zelf is inmiddels bewoond. De eerste ervaringen
zijn heel positief. Ramses: ‘Er waren wat opleverproblemen
met lekkages in een paar benedenwoningen. Dat is op
gelost.’ ‘Men is heel blij met de woningen en de wijk’, zegt
Ronald. ‘We vragen nog om wat aanvullende zaken: een

‘Meer dan de
helft van ons
woonde al in
Zuidoost’

rode brievenbus, een glas- en papierbak en dergelijke.’ De
buurt knapt op en de woongroep wil daar graag een rol in
spelen, aldus Ramses.
De verhuur verliep goed omdat niemand Ramses hoefde uit
te leggen hoe een Caraïbische Nederlander voelt en denkt.
‘Dat scheelt tijd en energie’, zegt Ronald. ‘Het heeft alles
bij elkaar dan wel lang geduurd en je krijgt nooit voor 100%
wat je wilt, ook vanwege geldgebrek. Maar er zijn steeds
open gesprekken geweest met Rochdale. En we wonen hier
prachtig! Een droom werd werkelijkheid!’
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2.2.5 Huurschuld: preventie en hulp
Voorkomen en bestrijden van huurschulden is een van onze speerpunten. De ervaring van de laatste
jaren leert dat schuldenproblematiek in de hand gehouden kan worden als de bewoner al in een zo
vroeg stadium in contact komt met de woningcorporatie en de hulpverlening. Huurders blijven wel zelf
verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Door huurschulden tegen te gaan, houden we
onze inkomsten op peil.

Huurschulden in bedrijfsonroerendgoed
Op 1 januari 2011 hebben we bedrijfsonroerendgoed (BOG) in eigen beheer genomen. De exploitatie
daarvan is een vak apart; daarom hebben we de afdeling BOG opgericht. Toen we het overnamen, was
het betalingsgedrag van huurders in het BOG onvoldoende. Er bestonden grote achterstanden, waar
we natuurlijk iets aan moesten doen. We benaderen de huurders nu in een vroeg stadium en proberen
hun betalingsgedrag te verbeteren. We hebben een medewerker belast met de incasso van de huur
en het wegwerken van de huurachterstand in het BOG. Ook hebben we nieuwe (proces)afspraken
gemaakt met een deurwaarder. We kunnen de deurwaarder op een vroeger tijdstip inschakelen.

Huurschulden bij huishoudens
Om succesvol te zijn, moeten we bij huurachterstand in een zo vroeg mogelijk stadium handelen, zodat
we de achterstand beheersbaar houden. Huurachterstanden zijn vaak een signaal dat een huishouden
met problemen kampt. Vaak zijn er meerdere schuldeisers. Soms kent een financieel probleem een
sociale of psychische oorzaak, en is daarom een vorm van hulpverlening noodzakelijk.
Preventie helpt
Preventie is een kernbegrip in het huurincassoproces geworden. Veel van onze inspanningen zijn erop
gericht om te voorkomen dat een betaalachterstand ontstaat en oploopt. Hoe sneller we contact hebben met de huurder, hoe beter de mogelijkheden zijn voor een oplossing. Contact maken doen we
telefonisch, schriftelijk en met huisbezoek. Juist het op bezoek gaan bij huurders die nog maar net een
achterstand hebben, blijkt uitermate effectief. Huurders raken doordrongen van de noodzaak tijdig
huur te betalen en verbeteren daarom hun betaalgedrag.
Er zijn ook huurders die uit gewoonte stelselmatig te laat betalen. Hier spreken we huurders nu beter
en consequenter op aan. We hebben niet voor niets bij aanvang van de huurovereenkomst met hen
afgesproken dat zij de huur op een bepaalde datum betalen.

Minder vaak een deurwaarder op bezoek
Preventieve actie, verbeteren van het betaalgedrag en consequent huurders betrekken bij de oplossing voor hun achterstand, leidt tot een ander gewenst effect. Tegelijk daalt namelijk de noodzaak
om een deurwaarder in te schakelen voor de incasso van de huur. Dat is belangrijk omdat de kosten
daarvan erg hoog zijn, zowel voor de huurder als voor ons. We vinden het bovendien maatschappelijk
niet verantwoord om huurders die toch al betaalproblemen hebben, ook nog eens op te zadelen met
kosten die voorkomen hadden kunnen worden. Om die reden schakelen we de deurwaarder juist wel
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in als een huurder niet meewerkt aan oplossingen; dan vragen we om een ontruimingsvonnis. Conse
quent beleid is een bewuste keuze. Daarom hebben we in 2011 ook de interne werkwijze verder aangescherpt, zodat voor iedere huurder dezelfde regels gelden.

‘Vroeg eropaf’
Signaleren van problemen bij huurders is een blijvende belangrijke pijler. Zo nodig schakelen we
professionele hulp in. Wij trekken samen op met andere partijen, zoals gemeenten en maatschappelijke instanties, en komen tegemoet aan lokale behoeften. We zijn participant in diverse convenanten
en samenwerkingsverbanden. Zo werken we in Zaanstad en Amsterdam volgens de ‘Vroeg eropaf’methode. Het doel daarvan is dat we er alles aan doen om niet te hoeven ontruimen. We zorgen dat
we in een vroeg stadium inzicht hebben in de persoonlijke situatie van de huurder. We maken snel
afspraken en het gevolg is dat (huur)achterstanden in de meeste gevallen niet verder oplopen. Waar
nodig bieden we naast financiële hulp, ook psychosociale hulp aan. Daarnaast kennen we ook nog de
‘Eropaf’-methode, waarbij we kijken of de huurachterstand zich in een risicogezin voordoet.

2.3 Betrekken van bewoners:
actief contact met onze klanten
De meningen van onze klanten zijn een ijkpunt voor ons werk. We zoeken dan ook actief contact met
onze bewoners, zowel individueel als via bewonerscommissies en wijkgesprekken. Zo horen wij wat
klanten ervaren, thuis en in hun wijk. Maar de relatie is wederkerig: het is even belangrijk wat bewoners
zelf doen voor hun woning, hun woonomgeving en hun buurtgenoten.
Een belangrijke ambitie voor de komende jaren is het moderniseren van de bewonersparticipatie. We
willen bewoners op andere manieren bij ons werk betrekken. We kijken daarom naar hoe we de huidige
participatie kunnen uitbreiden; daarvoor onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe vormen. We
werken er ook aan dat daarin allerlei soorten huurders vertegenwoordigt zijn.

2.3.1 Bestuurlijke participatie
De Raad van Bestuur overlegt over beleidsvoornemens met de Bewonersraad Rochdale, het over
koepelende orgaan van huurders. In het verslagjaar vond er tien keer een plenair overleg plaats. 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 ontwikkelingen
Sinds 2005 is intensief geprobeerd om de Bewonersraad Rochdale samen te laten gaan met de Bijlmer
Bewonersraad, de huurdersorganisatie van Nieuw Amsterdam. Na veel overleg en diverse pogingen
van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond om een fusie tot stand te brengen, hebben we moeten concluderen dat een samengaan niet haalbaar is. Daarom is de Bewonersraad

53

jaarverslag 2011

Rochdale op 1 juli 2011 erkend als de enige overkoepelende huurdersorganisatie voor de vertegenwoordiging van de huurders op corporatieniveau. Met de Bijlmer Bewonersraad wordt sinds die datum niet
meer gesproken op bestuurlijk niveau. De Bijlmer Bewonersraad en zijn leden zijn wel uitgenodigd om
zich aan te sluiten bij de organisatie van de Bewonersraad Rochdale. Op die manier zou hij deel kunnen
blijven nemen aan de bewonersparticipatie. Een aantal bewonerscommissies uit de Bijlmer is ingegaan
op de uitnodiging.

Modernisering van bewonersparticipatie
In de loop van 2011 hebben we, samen met de Bewonersraad Rochdale, een eerste verkenning gedaan
naar de mogelijkheden om de bewonersparticipatie te moderniseren. Dit gebeurde op advies van de
Woonbond en het ASW. Een tweede reden om de structuur van bewonersparticipatie onder de loep te
nemen, is de voorgenomen opheffing van de vestigingen van Rochdale.
Het advies luidde dat de organisatie van de Bewonersraad Rochdale wordt aangepast en toegankelijker
wordt voor groepen huurders. Het voorstel is om de participatie flexibeler te maken en meer af te
stemmen op specifieke lokale situaties of omstandigheden. We hebben afgesproken een gezamenlijk
visie te ontwikkelen op bewonersparticipatie. Daarvoor vond een brainstormsessie plaats over de
verschillende functies van participatie; dit in relatie tot de bestaande manieren van participeren. Het
moderniseringstraject krijgt in 2012 verder vorm.
Verder zijn we begonnen met het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst met de Bewonersraad Rochdale. Dat is nodig door de invoering van de nieuwe overlegwet in 2009. De nieuwe overeenkomst moet beter zijn toegespitst op de nieuwe, en meer gecentraliseerde organisatie van Rochdale.
Wij willen in 2012 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten.
Eind 2010 vonden er verkiezingen plaats in de Bewonersraad Rochdale. Begin 2011 is een nieuw
bestuur geïnstalleerd.

Gespreksonderwerpen in 2011
Adviesrecht
• De Bewonersraad Rochdale heeft, met kritische kanttekeningen, een positief advies uitgebracht
over de huurverhoging 2011.
•	Er is uitvoerig gesproken over het bestaande keukenplan en voorgenomen badkamerplan. Dit heeft
geleid tot het invoeren van een nieuw keuken- en badkamerplan in 2012.
• De Bewonersraad heeft adviezen gegeven over de voorgenomen opheffing van Far West. Een aantal daarvan is overgenomen.
• De Bewonersraad heeft ons geadviseerd over het nieuwe telefoonnummer voor reparatieverzoeken.
Het advies om een lokaal nummer te nemen, is overgenomen.
• Het nieuwe koersdocument is vroegtijdig aan de Bewonersraad voorgelegd. Zijn inbreng hierop is
gedeeltelijk overgenomen in het uiteindelijke document.
• De Bewonersraad heeft op eigen initiatief geadviseerd over het huurbeleid. Eind 2011 is het voor
genomen huurbeleid aan de Bewonersraad voorgelegd.
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Overige gespreksonderwerpen
• Modernisering bewonersparticipatie.
• Integratietraject bewonersraden.
•	Samenwerkingsovereenkomst.
• Werkafspraken huurders in een vereniging van eigenaren (vve).

2.3.2 Bewonersparticipatie
Een bewonerscommissie behartigt op het niveau van het complex de belangen van de huurders en
organiseert sociale activiteiten voor haar achterban. In 2011 waren er zo’n 120 bewonerscommissies
actief. Nieuwe commissies ontstaan vaak in nieuwbouwcomplexen of naar aanleiding van een renovatie-
of grootschalig onderhoudsproject.
Het besluit tot opheffing van Far West heeft gevolgen gehad voor de bewonerscommissies in NieuwWest. Bij herverdeling hebben wij eind 2011 afscheid moeten nemen van vier bewonerscommissies
die bij een andere corporatie verdergaan. Een aantal nieuwe bewonerscommissies uit andere corporaties is verwelkomd. Sinds het bekend worden van de opheffing van Far West in september 2010, is
dat onderwerp een vast agendapunt geworden van het overleg met de vertegenwoordigers van de
bewonerscommissies in Amsterdam Nieuw-West.

Bewonersonderzoek
Drie jaar geleden zijn we begonnen met een digitaal klantenpanel, waarvan al onze klanten lid kunnen worden. Met het panel willen we in kaart brengen hoe klanten denken over bepaalde, woon
gerelateerde zaken. De deelnemers ontvangen een e-mail waarin wij hen uitnodigen mee te doen
aan onderzoeken naar onze dienstverlening. Inmiddels hebben zich zo’n achthonderd huurders aan
gemeld. Voor de deelname aan onze onderzoeken ontvangen de respondenten een kleine vergoeding
in de vorm van ProPoints (zie bladzijde 64).

2.3.3 Klachten en geschillen
Wij streven ernaar om klachten van klanten eerst vanuit de organisatie op te lossen. Alleen wanneer dit
niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er sprake zijn van een geschil dat de Geschillenadviescommissie moet behandelen.
De Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie adviseert de Raad van Bestuur over de behandelde zaken. Dat advies
is gebaseerd op onderzoek en hoorzittingen. De Raad van Bestuur beslist. De adviezen van de commissie zijn niet alleen bedoeld om incidentele geschillen op te lossen, maar ook om verbeterpunten
voor de organisatie te signaleren.
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Samenstelling van de Geschillenadviescommissie in 2011
De heer mr. E.N. de Bode

onafhankelijk voorzitter

Mevrouw N. van Wissen van Veen-Bader

lid namens Rochdale tot 1 juli 2011

Mevrouw G. van der Straaten

lid namens Rochdale vanaf 1 juli 2011

Mevrouw B. Jungen

lid namens Bewonersraad Rochdale

De heer R. Misset

plaatsvervangend lid namens Bewonersraad Rochdale

Mevrouw mr. E. Timmerman

ambtelijk secretaris

In 2011 heeft de Geschillenadviescommissie in dertien gevallen onderzoek gedaan naar een geschil.
Zij hield vier hoorzittingen. De commissie bracht zes adviezen uit aan de Raad van Bestuur. In vier van
deze zaken adviseerde zij de klagers gelijk te geven, in één zaak vonden zij dat de klager ongelijk had.
In één geval was er formeel sprake van niet-ontvankelijkheid, en daarom hoefde zij er eigenlijk niets
mee te doen. Maar toch bracht de commissie advies uit, omdat zij een oplossing wenste. In al deze
gevallen heeft de Raad van Bestuur het advies van de Geschillenadviescommissie overgenomen. De
werkorganisatie kon zes zaken alsnog oplossen tijdens de onderzoeksperiode. In één zaak is de klager
tijdens de behandeling uit beeld verdwenen. Eén zaak was eind 2011 nog in onderzoek en wordt in
2012 afgehandeld.
Huurders van Rochdale in Heemskerk kunnen zich wenden tot de Geschillenadviescommissie van
WOONopMAAT. In het verslagjaar heeft deze commissie één zaak behandeld over bezit van Rochdale.
De klacht werd gegrond verklaard. Het betrof een opleveringsklacht, die op basis van het uitgebrachte
advies door WoonOpMaat is opgelost.

2.4 Leefbaarheid: samen werken aan leefbare wijken
Veertig procent van onze woningen ligt in zogenoemde aandachtswijken. We leggen de prioriteit bij
deze wijken en buurten. In wijken waar we veel woningen bezitten en daardoor een leidende positie
kunnen innemen, nemen we een grotere verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid. In die gevallen
is de invloed van wat wij doen groot. Hier zetten we ons samen met andere organisaties voor in en
we leveren zelf een actieve en waar mogelijk preventieve bijdrage. Onze bijdrage aan leefbare wijken
bestaat in de eerste plaats uit het aanbieden van een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod voor
uiteenlopende groepen bewoners.
We letten de komende vijf jaar in Amsterdam extra op de Bijlmer, Banne Buiksloot, NieuwendamNoord, IJplein en Vogelbuurt, De Kolenkit en Slotermeer, en in Zaandam op Poelenburg. In onze aandachtswijken spannen wij ons in om de leefbaarheid te verbeteren door:
• te zorgen voor gevarieerde wijken;
• fysiek in de wijk aanwezig te zijn;
• samenwerking te zoeken met andere partijen die actief zijn in de wijk;
• te weten wat er bij bewoners speelt en hen betrokken te laten voelen.
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We streven ernaar dat deze wijken op leefbaarheid minimaal een 7 scoren op een schaal van 10. Uit
het onderzoek Wonen in Amsterdam en aanvullend onderzoek in ons werkgebied scoren de genoemde wijken nu onder deze streefmaat.
Uitkomsten onderzoek Wonen in Amsterdam (en omstreken) in rapportcijfer
Hoe tevreden bent u met uw buurt?
2011
2007
6

5,7

Slotermeer-Noordoost

De Kolenkit

6,4

6,2

Slotermeer-Zuidwest

6,4

6,4

IJplein en Vogelbuurt

6,4

6,3

Nieuwendam-Noord

6,5

6,3

Banne Buiksloot

6,4

6,4

Bijlmer (E,G,K)

6,7

6,3

Transvaalbuurt

6,9

6,1

Poelenburg*

5,8

5,8**

* In Zaanstad voeren wij onder onze eigen huurders het onderzoek Wonen in Amsterdam e.o. uit, met dezelfde
vragenlijsten als het onderzoek Wonen in Amsterdam.
** Cijfer 2005.

Wijk- en complexbeheerders
We hebben in 2011 tal van leefbaarheidsactiviteiten ondernomen voor de aanpak in onze aandachtswijken. We zetten in aandachtswijken wijk- en complexbeheerders in. Die zijn zichtbaar aanwezig en
gemakkelijk aanspreekbaar voor bewoners. Zij hebben korte lijnen met politie, meldpunten en vooral met
huurders. Onze complexbeheerders, maar ook onze vakmannen, komen meer dan andere medewerkers
achter de voordeur. Daarom kunnen zij helpen problemen vroegtijdig te signaleren. We faciliteren en
kwalificeren onze medewerkers hiervoor.
Medewerkers kregen bijvoorbeeld een training Signaleren aangeboden, die is ontwikkeld in samenwerking met bureau Jeugdzorg. Zij leerden waarop zij moeten letten als ze bij huurders over de vloer komen.
De training is voornamelijk gericht op het waarnemen en signaleren van hulpbehoevende situaties. Het
hoofdthema is kindermishandeling. 63 medewerkers namen deel aan de training.
Over signaleren en doorverwijzen maken we afspraken met maatschappelijke instellingen, zoals
jeugdzorg en schuldhulpverlening.
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Vernieuwing van bewonersparticipatie: samen doen
De keuze van Rochdale om de vestigingenstructuur los te laten heeft consequenties voor de bewonersparticipatie. De Bewonersraad Rochdale is gedwongen mee te reorganiseren. Dit biedt ook
kansen. Tom Meijer neemt binnenkort afscheid als bestuurslid van de Bewonersraad en voorzitter van
Gebiedsraad West. Leida van Duijn is hoofd Sociaal Beheer in – nu nog – vestiging West. Samen kijken
ze naar de toekomst van de participatie.

Tom Meijer woont in de Karel Klinkenbergstraat, in een

voortaan centraal voorbereid. Sinds enige tijd overleggen

complex dat Rochdale ooit inbracht bij Far West. Bij de op-

Rochdale en de bewoners over waar dit heen moet.’ Van

heffing verdeelt Far West het bezit weer onder de donor-

commissie tot bewonersraad is een grote stap. De tussen-

corporaties. Een groot deel van Slotervaart Noord komt in

laag moet blijven, want die heeft zich bewezen als medium

bezit van en beheer bij De Key, waaronder de Karel Klinken-

tussen beide participatielagen. ‘Maar hoe vul je dat in?’

bergstraat.
Wijk- en themagericht
Belangrijke tussenlaag moet blijven

De Rochdalevestigingen worden weliswaar opgeheven in

Tom neemt met pijn in zijn hart afscheid, ook omdat hij de ko-

2012, aldus Leida van Duijn, maar er zal nog steeds wijkge-

mende veranderingen graag van dichtbij had meegemaakt.

richt gewerkt worden. ‘Daarbij richten we ons vooral op wij-

‘Door het verdwijnen van de vestigingen,’ zo legt hij uit, ‘ver-

ken die extra aandacht nodig hebben. Op dit moment zijn bij

liest de middenlaag van de participatie – de Gebiedsraden

Rochdale diverse werkgroepen actief om de Raad van Be-

– zijn adviesbevoegdheden. Het beleid van Rochdale wordt

stuur over dit onderwerp te adviseren. Ik kan me voorstel-
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len dat deze ontwikkeling kansen biedt voor de participatie.

over onze bereikbaarheid en aanspreekbaarheid voor com-

We zullen, waar dat kan, bewoners ook laten meedenken

missies en bewonersraad.’

en meepraten op wijkniveau.’ Daarnaast kunnen bewoners
zich organiseren op basis van belangrijke thema’s: ‘Overlast

Vormgeving in consensus

bijvoorbeeld. Of: Hoe werkt het Klantcontactcentrum?’ Bij

Tom ervaart dat de bewoners vaker dan in het verleden in

ieder onderwerp kunnen we mensen uitnodigen voor wie

een vroeg stadium worden betrokken bij zaken waarover ze
moeten adviseren. Hij vermoedt dat de Raad van Bestuur

het belangrijk is te participeren.’

vindt dat Rochdale de bewonersvertegenwoordiging noVernieuwde samenwerking

dig heeft om goed en uitvoerbaar beleid te kunnen maken.

Volgens Tom moet, zodra helemaal duidelijk is hoe de

‘Daar zie je de kracht van samenwerking.’ Hij was acht jaar

nieuwe afdeling Wonen bij Rochdale gaat werken, de bewo-

actief namens de huurders en heeft altijd de wil ervaren om

nersparticipatie daarop worden aangepast. ‘We zijn samen

zaken samen op te lossen. Leida beaamt dat: ‘Vorm geven

op zoek naar efficiëntie en inhoudelijke kracht. Er is al een

aan wonen moet je in consensus doen. Volgens mij willen

commissie actief – met leden van beide partijen – die alles

we vaak vooral hetzelfde. Wij vinden dat de huurders moe-

tegen het licht houdt op weg naar een nieuwe samenwer-

ten aangeven hoe ze willen wonen. Dat kunnen we natuurlijk

kingsovereenkomst. Dat gaat ook over nieuwe wetteksten

niet altijd waarmaken, maar als we goed uitleggen hoe dat

in de Overlegwet.’ Leida vult aan: ‘Een vraag is bijvoorbeeld

komt, is er geen probleem.’

waar Rochdale nu de adviesaanvragen neer moet leggen

‘Geven en nemen,’ knikt Tom, ‘om gezamenlijk een optimaal

die vroeger naar de Gebiedsraden gingen. Intern is boven-

resultaat te bereiken.’

dien het programma Klant gestart. Dat gaat onder meer

‘Geven en nemen
voor optimaal resultaat’
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2.4.1 Activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren
Hofwijk: consequent controleren en handhaven
In Hofwijk in Zaandam is onderzocht welke maatregelen een positief effect hebben op naleving
van de algemene woonregels en de leefbaarheid. We hebben de procedures rond onze hand
having getoetst. Dat wil zeggen dat er is gekeken of bewoners op de juiste manier worden aan
gesproken en of we consequent zijn in wat we wel en niet gedogen.
Bij overtredingen van woonregels valt te denken aan verkeerd geplaatste fietsen, vuilnis en andere
goederen in de gemeenschappelijke ruimtes. Bij de start van het onderzoek werden in achttien
gemeenschappelijke entrees en vijftien privétuinen overtredingen van de woonregels geconstateerd. Ook waren er 37 overtredingen in gemeenschappelijke trappenhuizen en portieken.
Uit het onderzoek blijkt dat het onder de aandacht brengen van woonregels en handhaving daarvan werkt. Positieve effecten verdwijnen snel als er minder of niet meer wordt gecontroleerd. Er
is een wijkbeheerder aangesteld voor Hofwijk en sinds 2007 is er in Hofwijk vooruitgang te zien
in de waardering voor het beheer van de gemeenschappelijke en openbare ruimte. Rapportcijfers
hiervoor zijn van onvoldoende verbeterd naar voldoende.
82 procent van de bewoners weet dat er een wijkbeheerder is in Hofwijk. De bewoners van
Hofwijk zijn positief over de aanstelling van de wijkbeheerder. Ze weten hem te vinden en vinden
het prettig dat ze bij hem vernielingen en vervuiling in de complexen kunnen melden. Ook voor
Rochdale is de meerwaarde van de wijkbeheerder goed zichtbaar. We krijgen minder meldingen
van verkeerd aangeboden goederen en minder meldingen van overlast uit de wijk.
Aan de hand van de resultaten in Hofwijk zullen wij ons handhavingsbeleid verder toepassen in de
rest van organisatie.

Portiekgesprekken
Om te peilen welke ideeën er bestaan over het verbeteren van het complex en de wijk, voert
Rochdale zogeheten portiekgesprekken. In 2011 gebeurde dit onder andere in Zaandam Poelen
burg en in de Banne in Amsterdam Noord. De wijkbeheerder reed daar met een bakfiets met
informatiemateriaal, koffie en thee door de wijk. Buurtbewoners werden opgeroepen om met hem
kennis te komen maken.
We vragen bewoners naar hun ideeën en verwachtingen over hun complex en wijk. Daarbij stellen
we de bewoners ook op de hoogte van onze woonregels. Het uiteindelijke doel is het inventariseren van ideeën van de bewoners en het versterken van het buurtgevoel, verantwoordelijkheid,
sociale cohesie en trots bij de bewoners.

60

jaarverslag 2011

Klussenbus in Poelenburg
Wij hebben het besluit of we de haakflat aan de Clusiusstraat in Poelenburg gaan slopen uitgesteld tot 2016. In de tussentijd zorgen we dat bewoners ondanks de onzekere toekomstplannen
prettig kunnen wonen. Daarvoor is voor de bewoners van de haakflat een speciale klussenbus
in het leven geroepen. Bewoners worden individueel geholpen met de meest voorkomende onderhoudsproblemen. Kleine klusjes kunnen dan direct worden uitgevoerd. Voor grotere klussen
kijken we per klus of we deze kunnen uitvoeren.

Camerabewaking
Rochdale werkt om de leefbaarheid te verbeteren veel met camerabeveiliging. Het doel hiervan
is vooral bevordering van het veiligheidsgevoel van bewoners, terugdringing van vandalisme en
beveiliging van onze eigendommen. In onze complexen hebben we in totaal 345 camera’s. We
hebben zeer goede ervaring met de werking ervan. Studenten doen bij drie complexen in West
onderzoek naar het effect van en de meerwaarde van camerabeveiliging. De voorlopige conclusie
is dat vandalisme in deze complexen behoorlijk is afgenomen. Omdat er minder herstelkosten zijn,
wordt op kosten bespaard. Belangrijker is dat cameratoezicht bijdraagt aan een omgeving, die
schoon, heel en veilig is.

Project Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt hoe organisaties met privacygevoelige informatie moeten omgaan. Rochdale neemt de privacy zeer serieus. We hebben een privacyreglement
voor de verwerking van, en het omgaan met persoonsgegevens. Om de privacy te waarborgen bij
camerabeveiliging, hebben we naast het privacyreglement ook een camerabeleid dat voldoet aan
de wetgeving. Al onze camera's zijn bovendien aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Extra schoonmaak hoogbouwcomplexen Zuidoost
In diverse complexen in Amsterdam Zuidoost hebben we in 2011 extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Er waren bijvoorbeeld schoonmaakacties in de complexen Kleiburg, Geldershoofd, Gravestein en Groeneveen. De afdeling WorkForce van Streetcornerwork hielp ook mee.
Workforce biedt (dakloze) drugsgebruikers met een langdurige verslavingsgeschiedenis een nuttige dagbesteding. Op die wijze wordt er structuur gebracht in het leven van de deelnemers. Tegelijkertijd verricht de doelgroep maatschappelijk nuttig werk. Voor hun werkzaamheden ontvangen
zij een dagvergoeding.
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Geschillenadviescommissie: namens Rochdale én bewoners

Voor het oplossen van geschillen tussen huurders en Rochdale bestaat een adviescommissie. Onder
een onafhankelijke voorzitter, Eelco de Bode, zijn beide partijen in die commissie vertegenwoordigd
door Betty Jungen – namens de huurders – en Gerda van der Straaten namens Rochdale. Eelco en
Gerda vertellen over hun samenwerking en hoe adviezen aan de Raad van Bestuur tot stand komen.

Betty Jungen, die naast haar commissietaak en haar werk

uitspraak of proberen we meer te bereiken? Zelf wil Eelco

tijdelijk voorzitter is van Bewonersraad Rochdale, is niet bij

soms verder gaan dan advies. ‘Soms bereikt de commissie

het gesprek aanwezig. Eelco de Bode, in het dagelijks leven

op de zitting een praktische oplossing, zelfs als die onortho-

advocaat, vertelt dat Betty deze week – in theorie – bij een

dox is. Als je niet door de deur kunt, moet je door het raam.’

officiële zitting van de commissie automatisch vervangen

Eelco leidt de commissie sinds 2006. Gerda is nu ongeveer

zou zijn door een andere huurdersvertegenwoordiger. Ook

een half jaar actief. ‘We behandelen gevarieerde onder-

Gerda heeft achtervang: ‘Als gebiedsmanager in Noord ben

werpen die met elkaar gemeen hebben dat huurders zich

ik niet aanwezig als er zaken worden behandeld die met

onjuistbehandeld voelen.’ Ze vermoedt dat veel problemen

die vestiging te maken hebben. We willen alle schijn van

ontstaan doordat huurders niet begrijpen waarom Rochdale

belangenverstrengeling vermijden.’

bepaalde regels hanteert. Eelco kijkt vooral naar de
juridische kant. Dat vindt Gerda prettig: ‘Met jouw kennis

Brugfunctie

hoeven Betty en ik ons over die kant geen zorgen te maken.’

Eelco legt kort uit wat de geschillenadviescommissie doet:
‘We adviseren de Raad van Bestuur van Rochdale met

Kritisch kijken naar beleid

het doel onoverbrugbare geschillen tussen bewoners en

Rochdale kijkt de laatste jaren kritisch naar zichzelf. De

organisatie op te lossen. Uiteraard komt men niet meteen

organisatie verandert, aldus Gerda. ‘We proberen ook te

bij ons. Eerst moet blijken dat beide partijen er onder-

leren van de behandelde zaken. Die vormen een goede toets

ling echt niet uitkomen. Dan nóg gebeurt het regelmatig

op uitvoerbaarheid van beleid.’ Een voorbeeld: de laatste

dat vlak voor onze zitting een oplossing wordt gevon-

jaren groeit het aantal complexen waar zowel huurders als

den.’ Gerda: ‘Als een huurder het ergens niet mee eens is

eigenaren wonen. De vertegenwoordiger van Rochdale in

en er is ook na herhaalde pogingen geen oplossing, dan

de vereniging van eigenaren van zo’n complex moet daar

kan deze huurder zich wenden tot het secretariaat van de

ook de belangen van de huurders behartigen. Onlangs werd

Geschillenadviescommissie.’ Ambtelijk secretaris Evelien

voor het eerst een zaak in dit kader behandeld in de com-

Timmerman overlegt vervolgens met Eelco over de vraag of

missie. ‘De uitspraak kan helpen het grijze gebied te verklei-

de klacht ontvankelijk is. ‘Zo ja, dan gaan we onderzoeken

nen.’ Überhaupt vindt ze dat Rochdale veel kan leren van de

of de klacht gegrond is’, zegt Eelco. ‘Beide partijen worden

adviezen. ‘Als blijkt dat bepaald beleid of de communicatie

uitgenodigd om hun verhaal te komen doen op de zitting.’

erover niet voldoet, ligt bijstellen voor de hand.’ Dat laat
onverlet dat de commissie klachten behandelt vanuit een

‘Kun je niet door de deur, dan moet je door het raam’

wettelijk, huurrechtelijk kader, aldus Eelco. ‘Beide partijen

‘De commissie heeft zich vooraf verdiept in het dossier. Wat

hebben rechten en plichten vanuit het huurrecht en het

is redelijk en billijk?’, vertelt Gerda. ‘Eelco legt altijd eerst uit

onderlinge huurcontract. Dat is de basis van ons werk.’ De

dat we een adviesorgaan zijn, geen rechtbank. Als voorzit-

zogenoemde ‘paritaire samenstelling’ van de commissie is

ter is hij onafhankelijk. Hij let altijd goed op of beide kanten

bedoeld om beide partijen steeds recht te doen. ‘We heb-

van het verhaal goed uit de verf komen en of de commissie

ben ieder een eigen invalshoek,’ zegt Gerda, ‘en alle drie

genoeg doorvraagt om duidelijkheid te krijgen.’ Na iedere

een duidelijke mening. Dat maakt dat we elkaar steeds op

zitting wordt nagepraat. Dan komt de taakopvatting van de

argumenten moeten vinden. Je bent het niet altijd eens,

commissie vaak aan de orde. Doen we alleen adviserend

maar dat versterkt juist de kracht van goede argumenten.’
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‘Wij werken samen
vanuit een duidelijk
wettelijk kader’
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ProPoints en leefbaarheidsambassadeurs
Als waardering voor goed huurdergedrag en inzet voor leefbaarheid bieden wij onze huurders het
beloningsprogramma ProPoints aan.
Voorheen spaarden huurders automatisch punten voor iedere maand dat zij van Rochdale huurden (voor de woonduur). Die punten worden sinds 2011 in een leefbaarheidsfonds ingebracht en
gebruikt voor het verbeteren van de leefbaarheid in complexen. Leefbaarheidsambassadeurs krijgen bijvoorbeeld als extra stimulans ProPoints die gereserveerd staan in dit Leefbaarheidsfonds.
Leefbaarheidsambassadeurs zijn bewoners die Rochdale helpen bij het signaleren en doorgeven
van problemen in hun complex. In 2011 zijn er twee nieuwe teams Leefbaarheidsambassadeurs
gestart. ProLiving verzorgt in opdracht van Rochdale de uitvoering van dit project. Daarnaast zijn
individuelehuurders beloond voor hun inzet in de wijk. Ook zijn punten toegekend aan deelnemers
aan het klantenpanel, begeleiders van activiteiten en aan leden van huurderscommissies.
Bewoners waarderen de ProPoints. In 2011 hebben 7004 huurders er bonnen en producten mee
besteld. Het beloningsprogramma wordt in 2012 geëvalueerd. De vergoeding voor de propoints is
opgenomen in de jaarrekening onder de overige voorzieningen.

Steun aan initiatieven van bewoners of organisaties
Rochdale steunt activiteiten van bewoners die een bijdrage leveren aan het woongenot van onze huurders of de leefbaarheid van een wijk, of die draagvlak of goodwill creëren bij derden.
We steunen incidenteel ook organisaties. Voorbeelden daarvan zijn:
• Zuidoost Partners. Dit is een samenwerking tussen culturele instellingen, stadsdeel Zuidoost,
marktpartijen en de bouwwereld om de stadsdeelmarketing van Zuidoost te bevorderen.
•	Academie van de stad. Samen met stadsdelen, woningcorporaties, het hoger onderwijs en universiteiten zet de Academie projecten op met thema’s als leren en opgroeien, integreren en participeren,
jeugd, wonen en leven, economie en stedelijke ontwikkeling.
	JINC, dat ervoor zorgt dat leerlingen op jonge leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven. In allerlei
projecten ervaren de leerlingen wat voor beroepen er zijn en welke (sociale) vaardigheden ze nodig
hebben op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden hiermee ruim 15.000 basisschool- en vmbo-leerlingen
van 8 tot 16 jaar bereikt. Het doel: een juiste studiekeuze, minder kans op schooluitval en beter zicht
op werk.
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Bliksemstages met JINC
Samen met JINC organiseert Rochdale bliksemstages voor scholieren. Deze bliksemstages zijn
bedoeld voor basisschoolkinderen en leerlingen van de eerste klas van het vmbo. Jongeren maken kennis met het bedrijfsleven en ze zien welke beroepen er zijn. JINC leert jongeren bovendien
sociale vaardigheden waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Rochdale verzorgde in 2011 bliksemstages voor groepjes kinderen. Met de kinderen is onder
andere een quiz gedaan over volkshuisvesting, woongerelateerde onderwerpen en werken bij een
woningcorporatie. Na de quiz gingen we met de kinderen de wijk in waar zij ervaren wat vandalisme is en leren over het weggooien van vuil en de gevolgen daarvan.

2.4.2 Bestrijding van onrechtmatige bewoning
De spanning op de woningmarkt is een voedingsbodem voor allerlei vormen van woonfraude. Van
woonfraude is bijvoorbeeld sprake wanneer mensen zonder toestemming van de corporatie een
woning onderhuren of onderverhuren. Woonfraude kan verweven zijn met ongewenste ontwikkelingen
in buurten waar de leefbaarheid onder lijdt. Zoals het kraken van sociale huurwoningen of het gebruik
van sociale huurwoningen voor hennepteelt of drugshandel. We bestrijden daarom onrechtmatige
bewoning en onrechtmatig gebruik van woningen. 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 over de bestrijding van onrechtmatige bewoning in Amsterdam besproken. Ook in
Zaandam werken we op gemeentelijk niveau samen met de gemeenten en met de andere corporaties
op het gebied van onrechtmatige bewoning.
In 2011 kwamen door de inzet van BOB-teams honderdzeventig 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 bij onrechtmatige bewoning. Vaak wordt een huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter beëindigd.

2.4.3 Voorkomen van huisuitzetting
Woninguitzetting gebeurt op last van de rechter. Rochdale probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen
door vroeg in actie te komen bij bijvoorbeeld huurachterstand. We bellen bewoners bijvoorbeeld op,
melden hen aan bij ‘Vroeg eropaf’ en werken samen met organisaties zoals Madi en schuldhulpverlening.
Wij willen onze huurders ongestoord woongenot verschaffen. Het voorkomen en bestrijden van overlast is daarom ook een van onze taken. Wonen in de stad betekent dat bewoners dicht bij elkaar
leven. Wij verwachten van onze huurders dat zij rekening met elkaar houden en dus geen overlast
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veroorzaken. Gebeurt dat toch, dan zijn wij niet bang om hard op te treden, als het moet met drang en
dwang, uiteindelijk met uitzetting als ultieme sanctie.
Het komt voor dat huurders die de regels overtreden niet luisteren naar herhaalde waarschuwingen. In
die gevallen start Rochdale een juridische procedure, waarbij we ontbinding van de huurovereenkomst
en ontruiming van de woning vorderen. De GGD is nauw betrokken in het proces voorafgaand aan dit
traject en legt hiervoor huisbezoeken af.
In 2011 hebben er 202 huisuitzettingen plaatsgevonden.
Ontruimingsvonnissen 2011
Amsterdam

Diemen

Heemskerk

Landsmeer

Purmerend

Zaanstad

Totaal

426

15

6

2

21

34

504

Aantal uitgesproken
ontruimingsvonnissen

Huisuitzettingen 2007 - 2011
Amsterdam
Diemen

2011

2010

2009

2008

2007

174

145

167

143

167

10

4

2

6

6

Heemskerk

6

0

4

29

8

Landsmeer

1

0

1

0

1

Purmerend

3

5

7

4

6

Zaanstad

8

13

12

15

14

202

167

193

197

202

Totaal

Huisuitzettingen naar uitzettingsgrond (absolute aantallen)
Gemeenten in
Alleen huurOverlast
Onrechtmatige
werkgebied
achterstand
(al dan niet in
bewoning
van Rochdale		
combinatie met
(al dan niet in
			
huurachterstand)
combinatie met
			
huurachterstand
				
en overlast)
					
Amsterdam
Diemen
Heemskerk

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

Totaal

122

4

32

16

174

10

0

0

0

10

5

0

0

1

6

Landsmeer

1

0

0

0

1

Purmerend

3

0

0

0

3

Zaanstad
Eindtotaal

66

5

0

3

2

8

146

4

35

17

202
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2.4.4 Wijkaanpak
Rochdale heeft grote ervaring met wijkaanpak. Voordat 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. Corporaties doen allerlei extra activiteiten in de zogenoemde ‘Vogelaarwijken’. Het Rijk gaat ervan uit dat corporaties tien jaar lang
€ 250 miljoen per jaar extra in die wijken investeren. Het uiteindelijke doel is dat die wijken in tien jaar
tijd het stedelijk gemiddelde bereiken op bepaalde terreinen. De extra gelden worden geïnvesteerd in
de fysieke vernieuwing van wijken en extra investeringen in de sociale programma’s.

Afspraken bij de wijkaanpak
Omdat de problemen van de verschillende wijken divers is, zijn er voor iedere wijk aparte afspraken
gemaakt met verschillende partijen in de wijken. De afspraken staan in wijkactieplannen. Rochdale is
actief in deze 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. In 2011 hebben we het zwaartepunt gelegd 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 houdt in dat complexen en wijken schoon, heel en veilig
zijn. Het middel van sloop en nieuwbouw zetten we minder in. Samen met bewoners zoeken we naar
andere middelen: renovatie en groot onderhoud en in de sociale sfeer met toezicht en sociaal beheer.
De nadruk ligt op het belang van onze aanwezigheid en het beheer in de wijk. Onze complex- of
wijkbeheerders zijn fysiek in de wijk aanwezig en zijn gemakkelijk 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 het vroegtijdig signaleren van problemen en overlastsituaties of -locaties.
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We blijven onze reguliere activiteiten doen en richten ons hierbij 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. Ook in Bouwen aan de Stad 2 hebben we met de
gemeente, corporaties en de Amsterdamse Huurdersvereniging afgesproken om door te gaan met het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, bewonersparticipatie en sociale cohesie.

Transvaalbuurt steeds beter
Stadsdeel Oost en de lokale woningcorporaties begonnen in 2007 met de wijkaanpak Transvaalbuurt
steeds beter. Daarmee zijn al goede resultaten behaald. Dat blijkt ook uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) 2011. Bewoners geven de Transvaalbuurt een 6,9 terwijl in 2007
nog een 6,1 werd gescoord. In 2001 was dat nog lager: een 5,7.
Een voorbeeld van een project van ons in de Transvaalbuurt in 2011 waren de ‘kunstvitrines’.
Blinde gevels geven het straatbeeld een sombere, donkere uitstraling en hierdoor een onveilig
gevoel voor de bewoners. In samenwerking met kunstenaars uit de Transvaalbuurt hebben we
kunstvitrines (etalages) aangebracht. De vitrines zijn unieke, kleine kunstobjecten aan de gevels,
allemaal anders en ’s avonds verlicht.
We werken in 2012 verder in de Transvaalbuurt. Daarvoor hebben we een nieuw buurtuitvoeringsplan met de verschillende partijen in de wijk opgesteld.

Gemeente gaat akkoord met de plannen voor Poelenburg
In Poelenburg is samen met de gemeente en collega-corporaties gekeken wat er met de huidige
middelen mogelijk is voor de wijk. De gemeenteraad Zaanstad sprak unaniem zijn goedkeuring uit
over de plannen die de corporaties hebben ingediend. De oorspronkelijke grootschalige vernieuwing maakt plaats voor ontwikkeling en renovatie in fases. Wij gaan in ieder geval verder met de
geplande renovaties, te beginnen met de Suringarflat in Poelenburg. Daarnaast hebben we een
voorstel bij de gemeente ingediend voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie (een
school en een ruimte voor maatschappelijke voorzieningen).

Ontmoetingsruimtes in Zuidoost
In 2011 is verder gewerkt aan de ontmoetingsruimtes in de EGK-buurt. In de complexen Grubbe
hoeve, Kikkenstein, Gravestein en Groeneveen hebben de oude collectieve ruimtes in de hoogbouwflats een andere bestemming gekregen. Wij regelden de beschikbaarheid van de ruimtes en
verbouwden deze tot ontmoetingsruimtes.
In de complexen kunnen bewoners nu terecht om buurtinitiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.
Voorheen waren de ruimtes alleen bedoeld voor de bewoners van de flats, nu is iedereen uit
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de omgeving welkom. Er zijn allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en ouderen. De ontmoetingsruimtes worden gebruikt om te vergaderen en activiteiten in het kader van leefbaarheid en
participatie. Ook geven studenten van de Hogeschool Amsterdam huiswerkbegeleiding. De buurt
regisseurs houden hier spreekuur en mensen worden geholpen bij hun administratie.

Cascoland in Bos en Lommer
Cascoland is een kunstenaarscollectief van wisselende samenstelling, zoals architecten, kunstenaars en designers. Wij hebben twee zogenaamde Piggelmeewoningen, zeer kleine woningen in
de Kolenkit in Bos en Lommer, beschikbaar gesteld aan het collectief. We vroegen Cascoland
om alternatieve manieren te bedenken die goed zijn voor de leefbaarheid in de wijk. Met eendaagse activiteiten in de woningen zoals ‘Het Buurtrestaurant’ en ‘Snackbar Piggelmee’ kwamen
de kunstenaars in contact met buurtbewoners. Om met bewoners te praten over welke wensen zij
hebben. Een van de wensen van de bewoners was om iets doen met tuinieren of dieren, zo is het
kippenproject ontstaan: bewoners zorgen nu voor kippen in de buurt.
Een van de huisjes is ingericht als ‘Het Logeerhuis’. Hier kunnen familieleden van bewoners voor
€ 5,- per nacht logeren, omdat hun woningen daarvoor te klein zijn. Er kunnen drie personen logeren.
Dagelijks is er spreekuur voor de bewoners. Er wordt samengewerkt met buurtparticipatie,
speeltuinverenigingen en de Buurtoase (buurtvaders en buurtmoeders).

Inzet in 2011 en aanvraag van projectsteun
In 2011 zijn door de Amsterdamse corporaties de Alliantie Amsterdam, De Key, Eigen Haard, Rochdale,
Stadgenoot en Ymere 438 projecten gestart om de woningen en de leefomgeving in deze buurten verder
te verbeteren. Rochdale investeerde met tachtig projecten ruim € 4 miljoen. Voor 58 projecten hebben de
gezamenlijke Amsterdamse corporaties bijzondere projectsteun aangevraagd.
Met de projectsteun kunnen corporaties een deel van de noodzakelijke investeringen doen om deze wijken
en buurten leefbaarder te maken. Corporaties hebben in 2008, 2009 en 2010 jaarlijks € 19 miljoen aan
bijzondere projectsteun aangevraagd. In 2011 was voor Amsterdam € 12 miljoen projectsteun beschikbaar.
Rochdale is ook actief in de wijk Poelenburg in Zaanstad, ook een van de veertig Vogelaarwijken. Samen
met bewoners en partners uit Poelenburg is het Wijkactieplan Poelenburg opgesteld. De uitvoeringsovereenkomst is daar tot stand gekomen samen met de gemeente Zaanstad en de andere corporaties
die daar actief zijn. De Zaanse corporaties investeerden gezamenlijk in 2011 ruim
€ 2,5 miljoen in Poelenburg. Het aandeel van Rochdale in Poelenburg was een investering van ruim € 1,5
miljoen. Ook voor de extra inzet in de wijk Poelenburg hebben we in 2011 projectsteun aangevraagd.
Een overzicht van de extra inspanningen en projecten van Rochdale in Amsterdam en Zaanstad in
2011 ziet u in de bijlage.
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3	Voorraad
Het totale bezit van Rochdale bestaat uit bijna 42.000 woningen, wooneenheden, parkeerplaatsen
en bedrijfsruimten. In dit hoofdstuk leest u hoe wij die ‘voorraad’ beheren, onderhouden, renoveren,
kopen en verkopen. Daarbij staat duurzaamheid hoog in het vaandel.

3.1 Strategisch voorraadbeleid en portfolioplan
Het afgelopen jaar hebben we de basis gelegd voor onze voornemens op het gebied van ons voorraadbeleid. In de eerste plaats deden we dat met een nieuw koersdocument. Daarnaast hebben we in
2011 het portfolioplan vastgesteld en evalueerden we complexstrategieën. Daarmee is de eerste fase
van het strategisch voorraadbeleid afgerond. Hierdoor is helder waar we ons op richten; doelstellingen
zijn meetbaar gemaakt.

Woningverbetering
We kiezen in de eerste plaats voor woningverbetering, daarna pas voor nieuwbouw. Binnen het programma van bouwprojecten geven we de voorkeur aan renovatie van ons bezit en beperken we sloop
en nieuwbouw. Dat heeft in de eerste plaats met een groter accent op duurzaamheid te maken, maar
daarnaast spelen financiële overwegingen een rol. Sloop en nieuwbouw zijn de duurste
ingrepen.
Om de kwaliteit van ons woningbestand te verbeteren, besteden we meer aandacht aan (preventief)
onderhoud. Het op peil brengen van de onderhoudsstaat van onze complexen heeft de prioriteit. We
verschuiven bovendien het klachten- en mutatieonderhoud naar planmatig onderhoud.

Nieuwbouw
Met name in Amsterdam hebben we veel kleine woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens.
Die verdeling sluit goed aan bij de vraag. De verwachting is dat de groep kleinere huishoudens nog
verder zal toenemen. Als we nieuw bouwen in Amsterdam willen we daarom ook nog meer kleine
woningen realiseren.
Bij nieuwbouw kiezen we uitdrukkelijk voor sociale huurwoningen. Nieuwbouw van vrijesectorhuur
woningen en koopwoningen vinden wij primair een zaak van commerciële partijen. Omdat we nog een
aantal contractuele verplichtingen hebben, werken we de komende periode toch nog mee aan een
aantal nieuwbouwkoopprojecten.

70

jaarverslag 2011

3.1.1 Kwaliteit van het bezit:
nadruk op onderhoud en renovatie
Het uitgangspunt in ons strategisch voorraadbeleid is dat wij ons bestaande bezit willen verbeteren.
In het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) wordt huurders gevraagd hoe zijn hun
woning waarderen. Wij willen dat zij minimaal een 7 geven. Als dat niet het geval is, bekijken we hoe
we de waardering kunnen verbeteren.
Bij de bouwtechnische kwaliteit streven we naar een waardering van minimaal een 4 op een schaal
van 6, waarbij 6 de laagste score is (op basis van NEN 2767). Hierin staat 1 voor nieuwbouwkwaliteit
en 6 voor vervanging.
Voor de gemeenschappelijke ruimten is in 2011 een test ontwikkeld om de kwaliteit te bepalen. Met
deze test beoordelen we de algemene ruimten met een puntensysteem, waarbij we letten op de
kenmerkenschoon, heel en veilig. We hebben deze test in 2011 voor een deel van het bezit uitgevoerd.
Daaruit blijkt dat de grote meerderheid van de geteste complexen redelijk tot goed scoren. Daarnaast
hebben we de huurders uit het klantenpanel gevraagd wat zij van de kwaliteit van de gemeenschappe
lijke ruimten in hun complex vinden. Uit dat onderzoek komt naar voren dat huurders vooral belang
hechten aan schone gemeenschappelijke ruimten. Zij zijn hier over het algemeen tevreden over. Boxen
en boxgangen verdienen meer aandacht. De uitkomsten van het onderzoek spelen in 2012 een rol als
we de prioriteit bepalen van maatregelen die we nemen.

Kwaliteit volgens het woningwaarderingsstelsel
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. De bedoeling van het WWS
was om een uniform systeem te ontwikkelen, zodat overal in Nederland dezelfde prijs wordt betaald
voor dezelfde kwaliteit. In 2011 is met zogeheten schaarstepunten ook de ligging en locatie opgenomen in het systeem. Eerder ontbrak dit, waardoor er grote verschillen ontstonden tussen WWS en
marktwaarde. Vanaf oktober 2011 kan een huurwoning in een gemeente met een woningtekort meer
punten krijgen en zo meer waard worden. Het idee is dat de marktwerking hierdoor toeneemt. Met
uitzondering van ons bezit in Zaanstad hebben al onze woningen er vanaf 1 oktober 2011 schaarstepunten bij gekregen. Dat wil zeggen dat er per woning minimaal 15 en maximaal 25 punten zijn
toegevoegd.
Het resultaat van het toekennen van schaarstepunten is dat de verdeling van onze wooneenheden
naar kwaliteitsklassen flink is veranderd ten opzichte van 2010. Er heeft een verschuiving plaats
gevonden van woningen met weinig WWS-punten naar woningen met 142 WWS-punten en meer.
Naast de schaarstepunten is het WWS op nog een punt is veranderd: sinds juli 2011 is het energielabel
er onderdeel van geworden. Door onderhoud en de verbetering van het energielabel hebben wij ook
een kwaliteitsslag in het bezit gemaakt.
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Woningbezit naar kwaliteitsklasse* (afgerond, absolute aantallen)
Gemeenten in werk(Nog) niet
gebied van Rochdale
in beheer/
		
geliberaliseerd
		
Amsterdam

Tot 65
punten

65-90
punten

90-115
punten

115-142 142 punten
punten
en meer

Totaal

2.798

6

722

4.837

10.478

8.999

27.840

5

0

0

0

0

0

5

bezit**

Breukelen

28

0

14

127

953

1.182

2.304

Heemskerk

Diemen

0

0

42

544

860

748

2.194

Landsmeer

25

0

5

26

19

265

340

Purmerend

79

0

0

94

443

1.540

2.156

127

2

91

790

2.067

972

4.049

3.062

8

874

6.418

14.820

13.706

38.888

Zaanstad
Eindtotaal

* Woningen, wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in woon-zorgcomplexen.
** Niet in regulier beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet-verkochte nieuwbouwkoopwoningen,
niet-verkochte huurwoningen.

3.1.2 Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid hebben wij vijf doelen gesteld:
• We richten ons op vijf pijlers van duurzaamheid: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde.
• We creëren duurzame wijken.
• We kiezen voor onderhoud en renovatie, en als laatste voor sloop.
• We geven voorlichting om de bewustwording onder huurders te vergroten.
• We kiezen voor duurzaamheid in de organisatie.

Voordelen van het energielabel
Het heeft voordelen dat het energielabel vanaf juli 2011 onderdeel is geworden van het WWS. We
kunnen nu de huurprijs verhogen, als we het energielabel van een woning verbeteren. Daardoor kunnen
we de investering terugverdienen, zodat investeren in energiebesparing makkelijker is geworden. Om
de energieprestatie van ons bezit te verbeteren, renoveren we de bestaande voorraad. Hiervoor hebben we in 2011 de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• Bij renovatie en planmatig onderhoud verbeteren we waar mogelijk het energielabel, waarbij we
minimaal twee labelstappen maken.
• Bij mutatie verbeteren we waar mogelijk het energielabel, waarbij we minimaal één labelstap maken.
• Mutatiewoningen met een F- of G-label, waarvoor geen complexmatige ingreep gepland staat,
verbeteren we minimaal tot label E.
In 2011 zijn er door renovatie en mutatieonderhoud ruim zo’n 2000 labelstappen gemaakt (respectievelijk
1300 en 700).
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Energielabels Rochdale in procenten
Energielabel

Oktober 2010

December 2011

	A	

8%

9%

B

5%

5%

C

18 %

20 %

D

24 %

25 %

	E	

23 %

21 %

F

15 %

14 %

	G	

7%

6%

100 %

100 %

Totaal

Projectmatige verbetering van energieprestatie in 2011
Project
Kortvoort fase 2
Douwes Dekkerstraat 24
Nassaukade
Daalwijk 20 en 21

Aantal woningen

Oude label

Nieuwe label

274	E	

B

2	E/F

B

14	G	

D

2	E	A

Zaanstraat

83	E	

B

Hilversumstraat

94

D

F

Duurzaamheid en wijken
Duurzaamheid heeft ook betrekking op de wijk. We doelen dan op kwaliteiten die de levensduur van
een wijk verlengen. Wijken die bewoners als prettig ervaren en waar mensen ook op termijn graag
willen blijven wonen zijn leefbare en duurzame wijken. Hiervoor is zowel het leefklimaat in de woning
als in de wijk belangrijk. We zetten ons in voor gevarieerde wijken, met verschillende soorten woningen en een gevarieerd samengestelde bevolking. We werken ook aan wijken waarin verstandig wordt
omgegaan met energie. Vermindering van energieverbruik op wijkniveau vereist gezamenlijke inspanning van gemeente en corporatie: stadsverwarming is een goed voorbeeld, maar ook kleinschaliger
systemen zijn opties.

Nieuwbouw in Jeruzalem
De wijk Jeruzalem in Amsterdam Oost is een voorbeeldproject voor klimaatneutraal bouwen. Het
doel is Jeruzalem te transformeren naar een wijk die op energiegebied klimaatneutraal en daarmee
zelfvoorzienend zal zijn.
De opgave en doelstelling van het project Jeruzalem is om de verschillende duurzame energievoorzieningen zodanig in het gebied in te passen dat het klimaat gespaard wordt zonder dat dit ten koste
gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Wij zijn in 2011 begonnen met de plannen.
In het licht van de keuzes die we maken in het koersdocument, hebben we Jeruzalem ook uitgekozen als een voorbeeldproject voor ons streven naar ‘meer met minder’. Dat wil zeggen dat we de
onrendabele top in de sociale huur willen terugbrengen. We richten ons hierbij op het verlagen van
de beïnvloedbare kosten, zoals bouwkosten en advieskosten.
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Duurzaamheid en huurders
We informeren en betrekken onze huurders bij het thema duurzaamheid. Daartoe verspreiden we informatie over energiebesparing via het bewonersblad, folders en onze website. Huurders van complexen
waar we maatregelen voor energiebesparing nemen, ontvangen informatie over energiebesparing.

Duurzaamheid in onze bedrijfsvoering
Ook in onze interne bedrijfsvoering letten we op duurzaamheid. In 2011 hebben we diverse energiebesparende maatregelen in onze kantoren genomen. Zo doen we ons best om het papierverbruik te
verminderen (standaard dubbelzijdig printen). Daarnaast hebben we eisen gesteld aan duurzaamheid
bij aanbesteding van catering en schoonmaak en een CO2-neutrale postbezorging.
In 2012 gaan we verder met het doorvoeren van maatregelen om energiebesparing te bevorderen in
onze kantoren en in bedrijfs- en leaseauto’s. We stimuleren onze medewerkers om energie te besparen
en gaan het papierverbruik verder verminderen. Papier met FSC-keurmerk wordt de standaard.

Afspraken over duurzaamheid
We hebben afspraken gemaakt met de overheid over te behalen doelen op het gebied van duurzaamheid:
• Convenant Antwoord aan de samenleving van Aedes met het Rijk:
-

realiseren van 20% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad tussen 2008 en 2018;

-

een huurverhoging vragen die lager is dan de energiebesparing;

-

zorgen voor bewustwording bij, en voorlichting aan huurders.

• Lente-akkoord (tussen ontwikkelaars, bouwers, corporaties en het Rijk): in de nieuwbouw 25%
besparing op energieverbruik vanaf 2011, 50% vanaf 2015 en vanaf 2020 energieneutraal. Dit is
reeds vertaald in de wetgeving (in de EPC-norm).
• Bouwen aan de Stad 2 (tussen corporaties en gemeente Amsterdam): op basis van ons aandeel in
de collectieve afspraak, gaan we tussen 2011 en 2014 per jaar minimaal 1.650 labelstappen maken.
In het licht van de afspraken met de gemeente Amsterdam in Bouwen aan de Stad 2, is afgesproken
dat geld uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting beschikbaar komt voor investeringen in energiebesparing. Dit krijgt vorm in een bijdrage per labelstap per woning in Amsterdam.
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3.1.3 Omvang van de woningvoorraad
Het totale bezit van Rochdale bestond op 31 december 2011 uit 41.716 woningen, wooneenheden,
parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Het aantal verhuureenheden is daarmee in het verslagjaar iets
toegenomen (in 2010 was de som 41.371).
Veranderingen in de voorraad in absolute aantallen *
		
Woningen Wooneenheden
				
Stand begin 2011
Nieuwbouw
Aankoop
Sloop

37.783

Woonwagens en
standplaatsen

Bedrijfs- en
overige panden*

Totaal

8

2.577

41.371

1.004

130

0

0

36

166

19

0

0

0

19

77

0

5

0

77

Samenvoeging

-75

232

0

20

177

Verkoop

349

0

0

26

375

15

202

-2

222

436

37.445

1.437

6

2.829

41.716

Administratief
Stand eind 2011

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

In totaal zijn 166 verhuureenheden aan de voorraad toegevoegd door nieuwbouw: 130 woningen en
36 verhuureenheden zoals zorgcentra, maatschappelijk onroerend goed, bedrijfspanden en garages
en parkeerplaatsen. In totaal zijn 77 woningen gesloopt. Het saldo van sloop en nieuwbouw betekent
voor de voorraad een toename van 89 verhuureenheden.
Er zijn in totaal 19 woningen aangekocht. Het gaat daarbij om woningen uit verbindingen, te weten in
Karspelhof, en studentenwoningen uit Prospect Zuidas.
Rochdale heeft in 2011 349 woningen verkocht uit voorraad. Dit aantal wijkt af van het op bladzijde 13
genoemde aantal van 480 verkochte woningen. Reden voor de afwijking is het aantal woningen dat
rechtstreeks verkocht is, zonder eerst op voorraad geweest te zijn bij Rochdale.
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‘Mensen uit verschillende
disciplines krijgen meer begrip
voor elkaars taken’
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Brede input voor strategisch voorraadbeleid
Woningstichting Rochdale verlaat in de loop van 2012 de verdeling in vestigingen die lange tijd de
organisatie kenmerkte. Eén afdeling Wonen gaat het beheer verzorgen. Wijkspecifiek, dat wel. Bij
het vaststellen van complexstrategieën in 2011 zorgde brede inbreng voor een dikke plus. Daarom
worden nu de wijkvisies op dezelfde manier geschreven. Marlou Steenbergen en Herbert Scherer
vertellen hoe en waarom.

Marlou Steenbergen ondersteunt en adviseert gebied Oost

De cyclus is rond

vanuit de afdeling Strategie en Beleid. Herbert Scherer is

Het schrijven van de wijkvisies wordt nu op dezelfde wijze

gebiedsmanager Oost. Samen werken ze aan strategisch

aangepakt, vertelt Marlou. ‘We starten in Oost met het Bijlmer

voorraadbeleid. Herbert: ‘Wat willen we met de kwaliteit en

museum, een deel van de Bijlmerhoogbouw dat bewust zo

diversiteit van ons bezit? Moeten we bouwen, aankopen,

veel mogelijk in de oorspronkelijke staat is vernieuwd. Voor

afstoten, renoveren of vernieuwen? En voor welke doel-

een wijkvisie analyseren we zo’n buurt: de sterke en zwakke

groepen? ’Dergelijk beleid wordt sinds 2011 voorbereid

punten, de gewenste ontwikkelingen en dergelijke. Zo bepa-

op wijk- en complexniveau, vertelt Marlou. ‘Volgens een

len we wat we daar willen doen.’ De wijkvisies leveren weer

methode die de beleidsachtbaan heet. Geen echte acht-

kaders op voor een volgende ronde complexstrategieën. ‘Er

baan gelukkig, maar een jaarlijks proces dat er schema-

komen wensen en ideeën uit, bijvoorbeeld in het kader van

tisch uitziet als een acht. In diverse stappen komen we tot

kwaliteit en diversiteit, maar ook specifieker. Wensen die van

een doorlopende cyclus voor voorraadbeheer.’

invloed zijn op de complexstrategie.’

Wijktafels vasthouden

Spiegelen en samenwerken

In 2011 werden de complexstrategieën breed besproken

‘We streven ernaar dat de bewoners van iedere wijk hun

in de vestiging. Herbert: ‘Daaraan namen collega’s deel uit

woonomgeving straks een 7 of hoger voor leefbaarheid

diverse disciplines: Sociaal Beheer, Woonservice, Onder-

geven. Op het ene aspect van leefbaarheid hebben we

houd, VvE-beheer. In het vervolg schuift ook Verkoop aan.

meer invloed dan op het andere. Mede daarom spiegelen

We ontdekten een grote meerwaarde van deze brede kijk

we onze wijkvisies ook bij bewoners en andere belang-

bij het vaststellen van de strategieën.’ Die meerwaarde zat

hebbenden, bijvoorbeeld de buurtregisseur van de politie,

vooral in kennisuitwisseling die voorheen niet vanzelfspre-

het hoofd van de school of – in het Bijlmermuseum – het

kend was, vult Marlou aan. ‘Mensen doen er graag aan mee.

betrokken beveiligingsbedrijf, de Holkema Groep.’ Herbert

Ze leren veel over elkaars taken en dat kweekt begrip. Dit

vult aan: ‘We vragen al die mensen of ze vinden dat onze

moeten we vasthouden, dachten we.’ Gelukkig gebeurt dat

analyse klopt en wat ze vinden van de maatregelen die we

ook. De organisatie van de nieuwe afdeling Wonen lijkt een

hebben bedacht. Daarvoor moeten we intern benoemen

vergelijkbare vorm te krijgen volgens Herbert: ‘Wijktafels

welke maatregelen we zelf kunnen begeleiden en bij welke

– virtueel of tastbaar – waar betrokkenen uit verschillende

we afhankelijk zijn van de medewerking van anderen.’

disciplines samenkomen en samenwerken.’ De aansturing
van de gesprekken over de complexstrategieën en wijk

Ook dat heeft een bijkomend voordeel, benadrukt hij: ‘Door

visies is bijzonder, zegt hij. ‘Met de meeste deelnemers heb

deze basale samenwerking hebben wij, de bewoners en

ik geen hiërarchische lijn. Dat heeft voor- en nadelen. Ik kan

de andere belanghebbenden duidelijker verantwoordelijk

me makkelijker bewegen, maar iemand niet vertellen wat hij

heden voor elkaar. Dat helpt de wijkvisies beklijven.’

of zij wanneer moet doen.’
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3.1.4	Voorraad bedrijfsonroerend goed en
maatschappelijk onroerend goed
In 2011 behoorde 781 bedrijfsruimten tot ons totale bezit. Binnen bedrijfsonroerendgoed maken we
onderscheid tussen commercieel en maatschappelijk verhuurde bedrijfsruimten. Wij hadden eind
2011 214 maatschappelijke en 567 commerciële bedrijfsruimten in bezit.
Onder maatschappelijk onroerend goed (MOG) vallen de bedrijfsruimten die we verhuren aan maatschappelijke bedrijfs- en beroepsgroepen. Het commerciële onroerend goed (BOG) is alles wat daar
buiten valt. De huurprijs van BOG is marktconform, die van MOG minimaal kostendekkend.
Samenstelling bezit eind 2010 bedrijfs- en overige panden (afgerond)
		

Garages en

		
		

parkeer-

Almere
Amsterdam

Bedrijfsruimten 		Verzorgings Overig
Maatschappelijke

plaatsen

Commerciële

Totaal

huizen

bezit

bedrijfsruimte bedrijfsruimte bedrijfsruimten

2

0

1

1

0

0

1.266

195

521

716

1

129

Diemen

140

1

4

5

0

0

Heemskerk

191

0

1

1

0

2

Landsmeer

0

0

0

0

0

2

Purmerend

0

7

3

10

0

1

303

11

37

48

1

10

1.902

214

567

781

2

144

Zaanstad
Eindtotaal

Europese regelgeving
De Europese regelgeving zorgt voor een verschil in financieringsmogelijkheden tussen BOG en MOG.
Verhuur van MOG is een ‘dienst van algemeen economisch belang’ (DAEB). Deze categorie valt onder
de staatssteunregels en is daarom borgbaar. Borging bij het WSW biedt een rentevoordeel. Financiering
van commerciële ruimten wordt niet langer geborgd door het WSW. Dit heeft tot gevolg dat commerciële
bedrijfsruimten duurder zijn in exploitatie en daardoor lastiger maatschappelijk te verhuren (kostendekkende huur is hoger dan voorheen). Andersom geldt dat ook. Maatschappelijke ruimten moeten we
maatschappelijk verhuren, omdat er anders wellicht problemen ontstaan met de borging. We kunnen
een bedrijfsruimte zodoende minder gemakkelijk laten wisselen tussen commercieel een maatschappelijk gebruik, en bij de ontwikkeling moet daarom al een langetermijnvisie bestaan.

Maatschappelijk vastgoed bij nieuwbouw en wijkvernieuwing
Bij nieuwbouw en wijkvernieuwing is maatschappelijk vastgoed met regelmaat onderdeel van
programma’s in buurten en wijken. Dat is van belang om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de
omgeving op peil zijn of komen. Wij blijven graag bereid de ontwikkeling ervan voor andere partijen
te verzorgen. Dat doen wij tegen kostprijs en dus zonder winstopslag. In beginsel blijft het eigendom
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bij de partij die de opdracht geeft. Nemen wij zelf iets in eigendom, dan is dat echter altijd onder
voorwaarde dat er zekerheid is op een rendabele exploitatie op langere termijn.
Aan de Flierbosdreef in Amsterdam Zuidoost bouwen we een opvang voor drugsverslaafden. HVOQuerido gaat die beheren en betaalt de huur. Zo’n opvang zorgt voor een thuis voor een kwetsbare
doelgroep en vermindert de problemen op straat. Dat is wat we bedoelen met maatschappelijk onroerend goed. We werken de komende jaren ook nog aan andere projecten maatschappelijk vastgoed: de
brede scholen in Nieuwendam-Noord en Amstelkwartier zijn daar voorbeelden van.

Commercieel vastgoed is geen kerntaak
Het investeren in commercieel vastgoed (kantoren en bedrijfsruimte) zien we niet als onze kerntaak.
Dat past niet in onze nieuwe koers. Dit is het werkveld van commerciële partijen waar we mee samenwerken. Bovendien is geborgde financiering hier voor ons niet langer mogelijk. We hebben hiervan wel
nog erfenissen uit het verleden in portefeuille. Een voorbeeld is Frankemaheerd, een groot leegstaand
kantoor. We hebben een begin gemaakt met verhuur aan innovatieve bedrijven en studenten. Afstoten
op termijn is een optie. In 2012 werken we het beleid voor BOG en MOG verder uit.

3.1.5 Eigendom en beheer
Van de 41.716 eenheden die Rochdale in bezit heeft, hebben we 37.837 eenheden ook zelf in beheer.
Een deel is in beheer van een andere instelling, zoals bijvoorbeeld DUWO. Daarnaast beheren we
nog eenheden van andere toegelaten instellingen. In totaal beheren we 41.796 eenheden. Tot en met
2011 besteedden we de herstructurering in Nieuw-West voor een belangrijk deel uit aan Far West. Wij
verzorgden zelf het beheer. Wij beheerden in 2011 bijna 4000 eenheden voor Far West.
Far West is een corporatie die in het leven werd geroepen voor de stedelijke ontwikkeling van
Amsterdam Nieuw-West. In de loop van 2010 werd duidelijk dat het Far West ontbrak aan mogelijkheden om door te gaan met grote investeringen in de vernieuwing van Nieuw-West. Het bezit van
Far West wordt daarom opgedeeld en in 2012 verdeeld tussen de drie deelnemende corporaties:
Rochdale, De Key en Stadgenoot.
Eigendom en beheer
Soort beheer ->
Eigen beheer
			
In eigendom
In eigendom andere toegelaten
instelling
In eigendom overige verhuurder
Totaal

37.837

In beheer van
andere instelling

In beheer van
overige verhuurder

Totaal

3.847

32

41.716

3.929

3.929

30			
41.796

3.847

32

30
45.675
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3.2 Verkoop van woningen
We bieden goede en betaalbare koophuizen aan. Door een deel van de woningen te verkopen, komt
er meer variatie in buurten tussen huur en koop. Met de opbrengst hebben we bovendien financiële
armslag om nieuwe investeringen te doen in de sociale huursector en de kwaliteit en samenstelling
van onze woningen op peil te houden. Deze paragraaf gaat over de verkoop van nieuwbouwwoningen
en de verkoop van huurwoningen.

Markt
Door de aanhoudende crisis (eerst de krediet- en nu de schuldencrisis) laat het consumenten
vertrouwen geen herstel zien. Dit vertaalt zich in een afnemende vraag naar koopwoningen. De geringe
dynamiek van de markt uit zich in de langere looptijd en het afnemen van het aantal verkopen. In de
koopsector ligt de vraag vooral nog bij het startersegment. Dat is gunstig voor ons want wij hebben in
dit segment veel aanbod.
Op basis van het portfolioplan willen we vooral woningtypen verkopen waarvan wij er, gelet op de
behoefte, veel hebben, meergezinswoningen zonder lift van 40-60 m2 en 60-80 m2. Deze zijn qua prijs
bereikbaar voor starters.
Vanaf januari 2011 is het lastiger om toe te treden op de koopwoningmarkt door de strengere eisen van
de hypotheekverstrekkers. Voor diegenen die al een plek op de koopwoningenmarkt hebben, geldt
dat zij wel wooncarrière willen maken maar is er op dit moment een groot gat tussen willen en kunnen.
De prijs van koopwoningen is sterk afhankelijk van de locatie. In de regiogemeenten en het gebied
Amsterdam buiten de ring zijn de prijzen lager en betaalbaar voor de middeninkomens. Maar hier is
de vraag naar koopwoningen het sterkst afgenomen. Binnen de ring van Amsterdam heeft het effect
van de crisis het minst effect op de kopersmarkt. Vooral de kleine relatief goedkopere koopwoningen
vinden hier aftrek bij hoogopgeleide starters.
In buurten met een goede leefbaarheid en dus gunstige waardeontwikkeling kunnen extra middelen
worden gegenereerd. Deze investeren we in die buurten waar een taak ligt met betrekking tot de
leefomgeving. In het kader van efficiënt beheer verkopen we in de goede buurten voornamelijk het
verspreide bezit. Het accent bij verkoop ligt op Amsterdam ‘binnen de ring’. Dit betreft zowel eengezins- als meergezinswoningen, in de bestaande bouw, renovatie of nieuwbouwprojecten.
Verkoop van nieuwbouwwoningen vormt in de huidige markt nog steeds een probleem. Er is in 2011
hard gewerkt om de voorraad opgeleverde en onverhuurde nieuwbouwwoningen die we in 2010 nog in
bezit hadden, terug te brengen. Daarvoor troffen we tal van maatregelen, en met succes. Het is gelukt
om een groot aantal woningen te verkopen, maar verhuren van de woningen lukt ook. Om te verkopen
hebben we de prijs van de woningen fors omlaag moeten brengen. Ook hebben we complexen aangeboden aan beleggers.
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De verkoop van bestaande bouw is in 2011 ondanks een dalende mutatiegraad en moeilijker te verkrijgen hypotheken redelijk op peil gebleven. De kleinere woningen in Amsterdam binnen de ring (met name
Westerpark en stadsdeel Zuid) verkopen het snelst. Buiten de ring en boven het IJ loopt de voorraad te
koop staande woningen op. Hierdoor besluiten we voor die woningen vaker om ze opnieuw te verhuren.

3.2.1 Resultaten van verkoop
Verkoop van nieuwbouwwoningen
We hebben in 2011 191 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit betreft nieuw opgeleverde woningen en
woningen uit nieuwbouwprojecten die eerder werden opgeleverd, maar die nog niet waren verkocht.
Ook zijn transporten die vanuit deelnemingen hebben plaatsgevonden naar rato (aandeel Rochdale in
deze verbinding) meegenomen. Vanuit het project Fortuna (Heart & Soul) zijn in 2011 80 nieuwbouwwoningen verkocht aan een belegger, Syntrus Achmea.

Verkoop van huurwoningen
In 2011 hebben we 209 bestaande huurwoningen aan particulieren verkocht, waarvan vier aanzittende
huurders. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was in 2011 € 199.629,-.
De vier woningen aan zittende huurders werden verkocht met 10 procent korting.
We hebben in het herstelplan dat in 2009 werd opgesteld de keuze gemaakt om ons werkgebied te
beperken tot Amsterdam en Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. In 2011 is ons bezit in
Almere (30 woningen) overgedaan aan Goede Stede. Het bezit in Katwijk (38 woningen) is overgedaan
aan de plaatselijke corporatie Dunavie.
Twaalf woningen in Amsterdam Zuid verkochten we aan Betram en Donker Planontwikkeling.
Verkoop van woningen en wooneenheden
		

Almere

Amsterdam

Diemen

Heemskerk

Katwijk

Zaanstad

Totaal

0
0
0

0
0
0

0
0
0

28
0
0

91
80
20

Verkochte
Natuurlijke personen
nieuwbouw
Beleggers en overigen
woningen*	Vanuit deelnemingen

0
0
0

		

0

163

0

0

0

28

191

Almere

Amsterdam

Diemen

Heemskerk

Katwijk

Zaanstad

Totaal

Verkochte
huurwoningen

Zittende huurders
0
4		
0
Overige natuurlijke					
personen
0
190
3

0

0

0

4

11

0

1

205

				

Toegelaten instellingen

30

0		

0

0

38

0

68

				

Beleggers en overigen

0

12		

0

0

0

0

12

		

totaal huurwoningen

30

206

3

11

38

1

289

30

369

3

11

38

29

480

totaal nieuwbouw

		

Totaal

63		
80		
20		

* Nieuwbouwwoningen die verkocht zijn vanuit verbindingen staan in de jaarrekening verantwoord onder de post
‘resultaat deelnemingen’ en zijn niet terug te vinden in de post ‘verkopen’.
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Geen voorkeursbehandeling voor medewerkers en relaties
Rochdale hanteert bij de verkoop van koopwoningen en de toewijzing van huurwoningen géén voorkeursbehandeling van personeel en relaties. Wanneer personeelsleden of relaties willen inschrijven
op een project nieuwe woningen, dan moeten zij wachten tot Rochdale het project aan het publiek
aanbiedt. Medewerkers dingen dus gewoon mee met andere kopers en huurders.

3.2.2 Verkoop bevorderen
Verkopen in de huidige markt is niet eenvoudig. Om de verkoop op peil te houden, treffen we diverse
maatregelen. Een voorbeeld daarvan zijn instapregelingen voor starters, die de lasten met name in de
eerste jaren drukken. Daarnaast voeren we ook prijsverlagingen door. Hierna leest u een aantal voorbeelden van verkoopbevorderende maatregelen.

Verkoopbevorderende maatregelen voor bestaande bouw
Startersrenteregeling
Met de Startersrenteregeling krijgt een starter de eerste tien jaar 20 procent korting op de hypotheekrente. Door deze korting is hij in staat bij gelijkblijvende maandlasten 20 procent meer te financieren.
De koper betaalt de rentekorting terug bij verkoop van de woning of na afloop van de hypotheek, maar
alleen als er voldoende waardestijging is. De regeling blijkt erg succesvol. Er zijn in 2011 37 woningen
met deze regeling verkocht.
Koopgarant
Het principe van Koopgarant is eenvoudig: de koper krijgt korting op de marktwaarde van de woning,
maar wordt wel volledig eigenaar van de woning, met de bijbehorende rechten en plichten. Wanneer
de eigenaar de woning wil verkopen, koopt de corporatie de woning terug, waarbij de waardeontwikkeling wordt gedeeld tussen koper en corporatie. Wij hebben Koopgarant nog niet toegepast vanwege
de discussies over de Amsterdamse erfpacht. Eind 2011 is er een oplossing gekomen, zodat het in
2012 mogelijk wordt om deze regeling in Amsterdam toe te passen.
Campagne zittende huurders
In oktober 2011 is er een campagne gestart om zittende huurders van Rochdale te interesseren
voor een koopwoning. Voor onze huurders geldt een aantrekkelijke korting en in combinatie met de
Startersrenteregeling is de stap naar een koopwoning aantrekkelijk. Vanaf oktober zijn hierover vijf
duizend brieven naar huurders verstuurd.
Openhuizenroute
In 2011 zijn er vijf Openhuizenroutes geweest – routes die langs woningen voeren die geïnteresseerden
zonder afspraak konden bezichtigen. Op Openhuizenroutes zijn per keer zo’n twaalf woningen open
gesteld. De woningen werden goed bezocht en in de weken erna is gemiddeld de helft van deze woningen verkocht. De routes lagen in Westerpark, Zuid en Noord.
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Eindejaarsactie
In het laatste kwartaal van 2011 hebben we als eindejaarsactie dertig woningen aangeboden met
een flinke korting. Hierdoor konden we vijftien woningen verkopen. Nog eens negen werden in 2011
voorlopig verkocht.

Verkoopbevorderende maatregelen voor nieuwbouwwoningen
Er is in 2011 hard gewerkt om de voorraad van 355 opgeleverde en onverkochte nieuwbouwwoningen
die we nog in bezit hadden, terug te brengen. De doelstelling voor 2011 was die voorraad onverkochte nieuwbouwwoningen tot de helft terug te brengen. Dat is ruimschoots gehaald. Een aantal
onverkochte nieuwbouwwoningen hebben we omgezet naar de (markt)huur of hebben we ‘Te woon’
aangeboden, waarbij de bewoner kiest of hij de woning koopt of huurt.
We hebben diverse acties uitgevoerd om nieuwbouwwoningen te verkopen. Een paar voorbeelden:
• verlagen van de prijs of aanbieden van extra opties;
• omzetten naar markthuur (we hebben in 2011 74 omgezette woningen verhuurd);
• verkopen van complexen aan beleggers;
• startersrenteregeling;
• inzetten van allerlei middelen om het aanbod onder de aandacht van potentiële kopers te brengen,
zoals adverterten, open dagen, Amsterdam House Warming en modelwoningen.

3.3 Projectontwikkeling
Het afgelopen jaar hebben we een nieuw koersdocument en portfolioplan vastgesteld. In het najaar
van 2011 hebben we veelvuldig overlegd over de projectenportefeuille. We hebben gekozen voor projecten die de keuzes in het koersdocument en portfolioplan onderschrijven. Dat wil zeggen dat we ons
binnen het programma van bouwprojecten richten op onze doelgroepen, dat we de voorkeur geven
aan renovatie van ons bezit en dat we sloop en nieuwbouw beperken. Bij nieuwbouw kiezen we uitdrukkelijk voor sociale huurwoningen. De komende periode kunnen we ons nog niet volledig op deze
lijn concentreren. We werken de komende periode nog mee aan een aantal nieuwbouwkoopprojecten
vanwege contractuele verplichtingen.

83

jaarverslag 2011

3.3.1 Opleveringen
Renovatie
In Kortvoort in Amsterdam Zuidoost, hebben we 274 gerenoveerde huurwoningen opgeleverd. Het
complex heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan en door aanpassingen hebben de woningen
het keurmerk 'Veilig wonen' gekregen. Het binnenklimaat is bovendien verbeterd door het aanbrengen
van mechanische ventilatie. Het energielabel is verbeterd van E naar B.
In de Zaanstraat in Amsterdam West zijn 127 sociale huurwoningen gerenoveerd. Dit complex, een
rijksmonument, is in oude glorie hersteld en vormt een prachtig visitekaartje voor Rochdale. Daarnaast
werden veertien gerenoveerde huurwoningen in Amsterdam Zuid en nog eens zes aan het Spaarndammerplantsoen in West opgeleverd.
Studenten vormen voor ons een belangrijke doelgroep, daarom hebben we in 2011 weer een bijdrage
geleverd aan studentenhuisvesting. In Amsterdam Zuidoost hebben we de Daalwijkflat inpandig
gerenoveerd. In 2011 werd het complex weer voor verhuur opgeleverd (zeventig woningen, verbouwd
tot 232 studentenkamers).
Opleveringen renovaties 2011 (absoluut), aantallen na renovatie
Gemeente/
Projectnaam
stadsdeel		

Aantal sociale
huurwoningen

Totaal
woningen

Zaanstraat huur en koop

127

246*

Amsterdam Zuid	Vechtstraat huur en koop

11

11*

Amsterdam West
Amsterdam Zuidoost

Daalwijkflat renovatie		

232

232**

Amsterdam Zuidoost

Kortvoort Korte K fase 2

274

274

Amsterdam Zuid

Intermezzo 07 Nassaukade 319-320, 322

14

14

6

6

Amsterdam West	Spaarndammerplantsoen 44-56
Amsterdam Noord

Zeevaarthof		

243

243

Amsterdam Noord

Den Burgstraat		

195

195

Totaal				

1102

1221

* In de Zaanstraat bieden we naast de 127 huurwoningen ook 119 woningen als koopwoning aan.
Van de 11 sociale huurwoningen in de Vechtstraat wordt een deel ook te koop aangeboden.
** Onzelfstandige studenteneenheden.

Nieuwbouw
Vooral in Amsterdam Zuidoost zijn in 2011 nog een groot aantal woningen opgeleverd. Met de projecten
Nieuw Klieverink en Karspelhof leverden we weer een bijdrage aan de fysieke vernieuwing van de
EGK-buurt. Er zijn al grote stappen gezet in de aanpak van de wijk, en daarmee ook in de leefbaarheid
van deze aandachtswijk.
In Amsterdam Oost zijn in het project Steigereiland zes woningen opgeleverd. In de gemeente Zaanstad
hebben we 45 huurwoningen in de nieuwbouwwijk Saendelft fase 7 opgeleverd. Dit betrof een mix van
betaalbare eengezinswoningen en appartementen.
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Opgeleverde nieuwbouwprojecten
		

Projectnaam

Koop

Markthuur

Sociale Huur

Totaal

Amsterdam Zuidoost

Nieuw Klieverink /Karspelhof 2

13*

26

48

87

Amsterdam Zuidoost

Fortuna Smith**

87

Assendelft	Saendelft fase 7f en 7g

45

45

Amsterdam Oost	Steigereiland Noord***

6

6

99

225

Totaal		
*

87

100

26

In Karspelhof hebben we in totaal 26 koopappartementen opgeleverd. We hebben een aandeel van 50 procent in de VOF

** Project Fortuna hebben we bouwkundig al in 2010 opgeleverd. Daarna hebben we bouwkundige aanpassingen verricht. Het
project werd in 2011 opnieuw opgeleverd en overgedragen aan Achmea.
*** In 2010 werden van project Steigereiland Noord al 130 huurwoningen opgeleverd; in 2011 voegden we daar in Blok E nog zes
aan toe.

Opleveringen nieuwbouw naar gemeente en prijs (absolute aantallen)
Gemeenten

Koopwoningen

in werkgebied

tot €200.000

van Rochdale

verwervingskosten

Amsterdam

Koopwoningen

Huurwoningen		 Totaal

verwervingskosten		

80

20

80

Zaanstad 			
Totaal

huur en koop

meer dan €200.000			

80

20

180

45

45

125

225

3.3.2 In uitvoering
Renovatie
In 2011 zijn we begonnen met de renovatie van overnamepanden in de Ten Katestraat. We verwachten de
oplevering in 2012. Ook zijn we begonnen met de reeds opgeleverde renovatie aan het Spaarndammer
plantsoen in Amsterdam West (Westerpark).
Start renovaties
Gemeente/
Projectnaam
Stadsdeel		

Sociale
Koop
huur		

Amsterdam West

ONP Ten Katestraat 61-63 		

Amsterdam West

ONP Ten Katestraat 53-55-57

Amsterdam West	Spaarndammersplantsoen
Totaal

Totaal
koop/ huur

BOG
in m²

8

8*

80 m²

12

12*

120 m²

20

26

6
6

6
200 m²

* Deze zijn geadministreerd als verkoop uit de bestaande voorraad.

We hebben ervoor gekozen om het accent meer te leggen op renovatie en minder op nieuwbouw. Een
voorbeeld van een op korte termijn nog te renoveren complex, is de Voerman in Overtoomse Veld. Dit
complex is uit de verdeling van Far West in 2012 in bezit van Rochdale gekomen. Sloop voorkomen we,
de plattegronden van het complex zijn goed en ook bouwtechnisch is het een complex van voldoende
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kwaliteit. De keuze voor renovatie past bij ons uitgangspunt om duurzaam te ondernemen. In 2012
starten we met de aanpak van het complex.

Nieuwbouw
Begin 2011 is de eerste paal geslagen van de verslaafdenopvang Flierbosdreef. Dit project hebben
we prioriteit gegeven vanwege de belangrijke maatschappelijke functie. Er komt 24-uursopvang voor
veertig dakloze drugsverslaafden.
In 2011 zijn we begonnen met de bouw van de sociale huurwoningen in het Amstelkwartier. In de
Banne in Amsterdam Noord werkten we in 2011 verder aan twee projecten die in 2010 al gestart zijn:
Schepenlaan en het Bezaanjachtplein.
Gestarte nieuwbouwprojecten
Gemeente/

Projectnaam

Sociale Huur

Totaal woningen

Bedrijfspanden

stadsdeel							

en maatschappelijk

									

onroerend goed in m2

Amsterdam Zuidoost

Flierbosdreef*							

Amsterdam Oost	Amstelkwartier
		

Totaal

2100 m2

78**

78

909 m2

78

78

3009 m2

* Verslaafdenopvang met veertig eenheden.
** Deze woningen hebben we vanuit de cv in bezit genomen

In aanbouw genomen (absolute aantallen)
Gemeente

Huurwoningen tot		 Huurwoningen

		

€ 240.000,-

verwervings-kosten

		

verwervings-kosten

meer dan € 240.000,-

78

0

Amsterdam

Totaal huur

78

Sloop
In Amsterdam Zuidoost willen we het complex Kleiburg behoeden voor sloop. De marktconsultatie
voor de verkoop van de laatste, nog onverbeterde flat Kleiburg in de Bijlmer, heeft het afgelopen jaar
het meest de aandacht getrokken. Het resultaat is dat één partij, consortium De Flat, is geselecteerd
om de contractfase voor overdracht mee te starten. Dit wordt in 2012 vervolgd. Eind 2011 was de herhuisvesting van de 499 huishoudens grotendeels gereed.
Sloop
		

Woningen

Overigen

Sloop Legmeerdijk*		

*1

Brede Hoed

1

Jan Tooropstraat

76

Totaal

77

* Sloop van kassen op een terrein van 5000 m2.
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3.3.3 Werken voor andere opdrachtgevers
Rochdale Projectontwikkeling werkt ook voor andere opdrachtgevers dan Rochdale.
Far West
De lopende projecten voor Far West zijn afgemaakt. Dit geldt voor 64 huurappartementen Bakema
Noord (De Raak) en 68 huurappartementen van de Zilverling. Ook de gerenoveerde Bakemaflat aan
de Colijnstraat is gereed en overgedragen aan Stadgenoot. In het Zuidelijk Veld in de Kolenkitbuurt in
Amsterdam West werd project Lommerrijk Bomen opgeleverd. De sociale huurwoningen uit Lommerrijk
zijn door Rochdale in bezit genomen.
Stadgenoot
Het afgelopen jaar is het laatste project voor Stadgenoot (vanuit de voormalige AWV-portefeuille) op
geleverd. Het project omvat 71 sociale huurwoningen op Steigereiland Zuid IJburg. Met deze oplevering
is het laatste project van Rochdale Projectontwikkeling in opdracht van Stadgenoot afgerond. Vanaf nu
zal Stadgenoot het projectmanagement zelf doen.
NV Zeedijk
Voor NV Zeedijk doet Rochdale Projectontwikkeling het projectmanagement van de restauratie van
Warmoesstraat 67-69. Dat is een van de alleroudste stukjes Amsterdam; onderdelen van het gebouw
gaan terug tot de 13e eeuw. De oplevering staat gepland rond eind 2012.
DUWO
Voor DUWO werken we aan studentenwoningen voor de projecten Science Park II (Watergraafsmeer)
en Uilenstede in Amstelveen.
Opgeleverde en gestarte projecten voor andere opdrachtgevers
Stadsdeel
Amsterdam

Type

Nieuw-West

Opgeleverde
nieuwbouw

Nieuw-West

Projectnaam		

Woningen
Sociale huur Markthuur

Koop

Totaal
woningen

Bakema Noord

64			

64

Bakema Park Noord

43

68

25		

BOG
Koop m2

Oost		Steigereiland Zuid					
			

kavel 128

71			

West		

Zuidelijk Veld fase 1

51

Nieuw-West
		

Bakema renovatie

Opgeleverde
renovatie

28

78

132

Warmoesstraat 67-69			

Totaal			

966

157
132

Nieuw-West	Start
Bakema Noord			
25
nieuwbouw
Oost
	Science Park fase 2 				
			
Duwo
605*			
Centrum	Start renovatie

71

53

25

800 m2

510

9

9

570 m2

112

1036

1370 m2

* 605 studenteneenheden waarvan 510 zelfstandig
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4 Bedrijf
Werken bij Rochdale: samen SLIM op weg naar een efficiënte werkwijze met vastomlijnde taken. En
dat doen we PRIMA: professioneel, resultaat- en klantgericht, integer, maatschappelijk betrokken en
aanspreekbaar. Wat dit allemaal inhoudt, leest u in dit hoofdstuk. We kijken hierin niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten: naar risicomanagement en naar relaties die we met anderen zijn aangegaan.

4.1 Ontwikkelingen in de organisatie
In 2010 hebben we de interne organisatie aangepast. Begin 2011 hebben alle medewerkers als sluitstuk van deze reorganisatie hun definitieve plek gekregen in de organisatie. Al snel bleek dat de gevolgen van de economische crisis zwaarder uitpakten dan eerder verwacht. Als gevolg daarvan hebben
we het aantal bouwprojecten teruggebracht. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het inkrimpen van de
projectafdeling. Waar dat in 2010 nog lukte door de flexibele schil van arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten en gedetacheerden in te krimpen, bleek dat in 2011 niet meer mogelijk. Uiteindelijk heeft dat
geresulteerd in een vermindering van ruim tien fte bij Projectontwikkeling, door het herplaatsen van
medewerkers op andere afdelingen en deels via natuurlijk verloop zoals door pensionering.
Om onze kerntaak op een goed niveau te kunnen blijven uitvoeren, is een financieel gezonde, efficiënte,
klantgerichte en slagvaardige organisatie nodig. Daarom hebben we in 2011 de volgende besluiten over
de organisatie genomen:
• In plaats van een aparte afdeling huurincasso en huuradministratie komt er één afdeling Incasso.
• We voegen de opzichters van dagelijks onderhoud en de mutatieopzichters samen.
•	Er komt een nieuwe afdeling Commercieel. Hierin brengen we activiteiten onder op het gebied van
vrijesectorhuur, BOG, VvE en de verkoop van nieuw en bestaand bezit.
•	Er komt één afdeling Wonen in plaats van drie vestigingen. De herinrichting van Wonen raakt de
kern van Rochdale en daarmee ook onze andere bedrijfsonderdelen. Met de voorbereidingen en het
samenvoegen van de drie vestigingen zijn we begonnen in 2011.

4.2 Interne samenwerking
De gewenste cultuur van Rochdale drukken we uit in zogeheten PRIMA-waarden: professioneel, resultaat- en klantgericht, integer, maatschappelijk betrokken en aanspreekbaar. In 2011 hebben we vooral
gewerkt aan het versterken van de interne samenwerking. Samen met een extern bedrijf (PlusPulse)
hebben we een PRIMA-team gevormd. In dit team zitten medewerkers, managers en een lid van de
Raad van Bestuur. Het team ontwikkelt en begeleidt activiteiten die gericht zijn op samenwerking
tussen en binnen afdelingen en bedrijfsonderdelen. Het thema samenwerken is nauw verbonden met
werkplezier en met de dienstverlening aan huurders in de wijken.
In de eerste helft van 2011 hebben het PRIMA-team en PlusPulse zich vooral gericht op de ondersteuning en ontwikkeling van de directie, de managementteams, de afdeling P&O en een aantal lopende
projecten. Verschillende afdelingen, zoals Sociaal Beheer, Huurincasso en Bestrijding Onrechtmatige
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Bewoning, hebben het bureau PlusPulse uitgenodigd om aan te schuiven bij overleggen. PlusPulse
ondersteunt de teams in het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Een van de organisatiebrede initiatieven van het PRIMA-team was het instellen van bliksemstages.

Bliksemstages
In juni 2011 introduceerden we de zogenoemde bliksemstages. Bij een bliksemstage loopt een medewerker korte tijd mee met een collega en maakt kennis met zijn werk. Zo leren collega’s elkaar beter
kennen en krijgen ze meer begrip voor elkaar. De reacties van deelnemers waren positief, daarom
gaan we in 2012 door met deze bliksemstages.

‘Sterke staaltjes van samenwerking’
In 2011 hebben onze medewerkers zelf ook tal van initiatieven genomen om hun eigen werk en de
samenwerking met anderen te verbeteren. Een voorbeeld van zo’n initiatief is het project Huurincasso
waarin medewerkers van verschillende afdelingen bedachten hoe zij huurachterstanden kunnen
terugdringen. En ze voerden deze ideeën ook uit. De samenwerking tussen de afdeling Huurincasso
en Huuradministratie, Woonservice en Onderhoud is sterk verbeterd. Er zijn nog meer ‘sterke staaltjes
van samenwerking’ vertoond in 2011. Het PRIMA-team heeft deze gebundeld in een boekje: Sterke
staaltjes van samenwerking, dat alle medewerkers van Rochdale hebben ontvangen.

4.3 Integriteit
In 2011 zijn de nieuwe code Gedrag en integriteit en de regeling Melding mogelijke misstanden van
kracht geworden. Medewerkers zijn betrokken bij het opstellen van deze nieuwe documenten om het
draagvlak ervoor zo groot mogelijk te maken. Als uitgangspunt voor de code Gedrag en integriteit hebben we niet in de eerste plaats gekozen voor het stellen van regels, maar voor stimulering en bevordering
van gewenst gedrag en de daarbij behorende cultuur. Er ontstond een compact, positief geformuleerd
document dat niet gedetailleerd is opgezet. Om te voorkomen dat ruimte voor interpretatie resteert,
hebben we een reglement aan de code toegevoegd waarin risico’s en dilemma’s aan de hand van voorbeelden zijn uitgewerkt. Bij de regeling Melding mogelijke misstanden hebben we gezorgd voor optimale
bescherming van de melder. Daardoor konden we vertrouwen in een zorgvuldige afwikkeling van meldingen bevorderen. De aanstelling van een interne en een externe vertrouwenspersoon die een melder van
een mogelijke misstand in eerste instantie kan adviseren, werkt drempelverlagend.

Coördinator Integriteit
Het integriteitsbeleid is in 2011 afgerond. Met het beleid willen we bereiken dat de medewerkers blijvend integer handelen en dat de organisatie integer functioneert. Hiervoor hebben we een coördinator
Integriteit benoemd. De coördinator:
• ontwikkelt het beleid, en monitort de uitvoering van beleid dat de Raad van Bestuur vaststelt;
• houdt het beleid up-to-date;
• stelt jaarlijks een activiteitenplan op en zorgt voor de uitvoering van het plan dat de Raad van
Bestuur vaststelt;
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• verzorgt het jaarverslag Integriteit;
• organiseert activiteiten op het gebied van integriteit;
• fungeert als aanspreekpunt voor de commissie Meldingen en van de interne en externe vertrouwens
persoon;
• voert kwartaaloverleg met de voorzitter van de commissie Meldingen.
Met dit alles is de organisatie in een nieuwe fase gekomen. Het accent verschuift van verwerking van
het verleden en ontwikkeling van documenten en beleid, naar toepassing, onderhoud en bewust
wording ervan.

Slechten van drempels
Om te zorgen dat we het beleid goed uitvoeren en het verankerd is in de organisatie, hebben we een
aantal maatregelen getroffen. We hebben een externe en interne vertrouwenspersoon aangesteld,
een commissie meldingen ingesteld en het beleid in de planning & control-cyclus geïntegreerd. De
meldingen die de commissie krijgt, licht zij via internet geanonimiseerd toe aan de medewerkers.
Zo krijgt iedereen inzicht in de aard van de zaken die aan de commissie worden voorgelegd en in
hoe zij deze afwikkelt. Deze open wijze van communicatie moet bijdragen aan het verder slechten
van mogelijk gevoelde drempels en aan het besef dat we serieus werk maken van ons streven naar
integere medewerkers en een integere organisatie.

Dilemmatraining
In 2011 is het in 2010 gestarte programma van dilemmatrainingen afgerond. Alle medewerkers hebben verplicht aan deze training deelgenomen. Het doel van deze trainingen was dat zij aan de hand
van voorbeelden samen over integriteit spraken, en over de normen en waarden die zij individueel en
gezamenlijk moeten nastreven.

Scan van cultuur en integriteit
In november 2011 hebben we een scan uitgevoerd van de cultuur en integriteit van de organisatie.
Dat deden we eerder in 2009, zodat we een vergelijking konden maken. De resultaten van de scan zijn
bemoedigend, maar er blijft het nodige te doen. Als sterke punten komen naar voren:
• de morele organisatiecultuur is sinds 2009 verbeterd;
• de bekendheid met maatregelen op integriteitsgebied is nu goed;
• de leiderschapsstijl ontwikkelt zich op een manier die gunstig is voor de integriteit van de organisatie;
• de mate van huurdergerichtheid is toegenomen.
De scan laat zien dat er ook verbeterpunten zijn. Zo moet duidelijker worden dat de gedragscode
werkelijk een rol van betekenis heeft. Hieraan kan met name open communicatie bijdragen. Dit geldt
ook voor een verdere verbetering van de morele organisatiecultuur. Hieraan kan het PRIMA-team een
belangrijke bijdrage leveren.
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4.4 Personeel
Onze medewerkers zijn PRIMA en iedere medewerker draagt met zijn of haar werk bij aan de verwezen
lijking van onze ambities. Het is van groot belang dat we structureel inspelen op het behoud, maar
ook het mobiliseren van kwalitatief goed personeel en kennis binnen de organisatie. Het P&O-beleid
is gericht op een optimale afstemming tussen de organisatiestrategie, de inrichting van de organisatie
en de inzetbaarheid van de medewerkers. In 2011 hebben we daarom extra gekeken naar ziekte
verzuimbegeleiding en inzetbaarheid.

Ziekteverzuim
De eerste twee maanden van 2011 lag het ziekteverzuim op ruim 9 procent. Het doel was om dit cijfer
te verlagen naar een gemiddeld ziekteverzuim in 2011 op of onder de 7,5 procent. Het ziekteverzuim
is over dit jaar uiteindelijk teruggebracht naar 7 procent. Dat kon dankzij een gerichte en strakke
verzuimbegeleiding.
Training verzuimmanagement
De afdeling P&O heeft een maatwerktraining ontwikkeld voor alle leidinggevenden, die zich richt op
het effectiever omgaan met verzuimmanagement. Met de training kregen de deelnemers inzicht in
verschillende typen ziekteverzuim en de mogelijkheden om het verzuim terug te dringen. Daarnaast
bestond de training uit het herkennen van zorgwekkende signalen die een voorbode zijn van ziekteverzuim. Aan de hand van ingebrachte praktijkvoorbeelden oefenden de deelnemers met het zoeken
naar oplossingen.
Casemanager
We hebben een casemanager ingehuurd met kennis en expertise op het gebied van verzuimoorzaken,
ziektebeelden en wetgeving. De casemanager adviseert de leidinggevende aan het begin van een
verzuimtraject hoe deze de duur van het verzuim kan beperken.
Gezondheidsonderzoek
Medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar kunnen eens in de drie jaar een gezondheidsonderzoek onder
gaan. Er deden in 2011 totaal 129 medewerkers aan mee. Zij kregen een persoonlijk advies over een
gezonde leefstijl.

Training Omgaan met agressie en geweld
We doen er alles aan om huurders goed van dienst te zijn, maar helaas is het niet mogelijk om alle
wensen te honoreren. Soms lopen emoties op bij een afwijzing. In 2011 vond de vervolgtraining
Omgaan met agressie en geweld plaats voor alle medewerkers die rechtstreeks met klanten te maken
hebben. Om ervoor te zorgen dat het geleerde niet wegzakt, is het belangrijk om deze training regelmatig te volgen.
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Afdeling Wonen: SLIM opbouwen
In de loop van 2012 ontstaat binnen Rochdale één centrale afdeling Wonen.
Rochdale betrekt de uitvoerende medewerkers nauw bij de organisatorische
inrichting van die afdeling. Een aantal ‘SLIM-werkgroepen’ bereidt dat voor.
Claudia Knabe en Monique Oud maken deel uit van de werkgroep Incasso.
Waar staan, we,wat is er al gebeurd en wat verwachten we verder?

De medewerkers van Incasso zijn, vooruitlopend op de

Woonservice. ‘Je hoefde niets te weten over de inhoud van

eigenlijke reorganisatie, al samengevoegd. ‘We werken nu

het werk dat de specifieke afdeling doet’, zegt Monique. ‘Het

in het hoofdkantoor aan het Bos en Lommerplein’, vertelt

gaat er juist om dat we elkaars kennis en ervaring delen, zodat

Claudia Knabe. ‘Intussen denken de SLIM-werkgroepen mee

we een bredere kijk krijgen op efficiënter werken binnen een

over die afdeling, onder een regiegroep die bestaat uit Hester

afdeling. De klant staat hierin altijd centraal.’

van Buren van de Raad van Bestuur, Paul Vreke, directeur
Wonen, Annemarie van Haaren van de afdeling P&O en

Slimme efficiëntie

Wouter ter Braake, extern adviseur. Monique Oud gaat nog

De precieze inhoud van de taakverdeling tussen onder

diezelfde week naar de regiegroep om samen met een col-

afdelingen valt nu nog moeilijk te bepalen. Claudia: ‘Dat moet

lega het advies van de werkgroep te presenteren.

een vaste vorm krijgen in de regiegroep. Je geeft je mening,
maar het is onzeker wat er uiteindelijk mee gebeurt, omdat

Verschillende disciplines in één groep

het één mening is van vele.’ Monique is het daar mee eens:

Het doel van de werkgroepen is dat de medewerkers op de

‘Ook binnen de werkgroep zie je al dat meningen soms

werkvloer adviseren over procedures, samenwerking tus-

verschillen. Het gaat vooral om helderheid.’

sen onderafdelingen en andere praktische zaken. Iedere

Andere werkgroepen bereiden de opzet voor van bijvoor-

SLIM-werkgroep bestaat uit medewerkers uit verschillende

beeld Woonservice en Sociaal Beheer. Ook deze SLIM-

disciplines: Huurincasso, Huuradministratie, Sociaal Beheer,

werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines, aldus Monique: ‘De werkgroepen zoeken
antwoord op vragen als: Waar kun je bezuinigen zonder de
kwaliteit van dienstverlening te verminderen? Hoeveel menskracht is er nodig om het werk efficiënt te kunnen uitvoeren?’
Claudia vult aan: ‘Hoe ga je kasbetalingen doen als je op het
Bos en Lommerplein zit? Dat kan niet aan de receptie.’

‘Naar
een efficiënte
werkwijze met
vastomlijnde
taken’
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Samenwerking
De verschillende werkgroepen overlappen elkaar deels. De
bedoeling is om uiteindelijk samen te komen en toe te werken
naar de efficiëntste werkwijze voor de afdeling Wonen.
‘Je kunt in de top van een bedrijf wel dingen bedenken, maar
het moet ook werken in de praktijk. Daar werkt onze Raad
van Bestuur aan mee en daar draag ik graag aan bij. Zo zijn
zogenaamde Roadshows georganiseerd om uit te vinden
hoe werknemers dingen ervaren.’
Monique en Claudia vinden ze dat ze veel geleerd hebben
over hoe andere afdelingen werken.
‘Je krijgt meer zicht op wat een ander doet. Daardoor bedenk
je samen ook makkelijker hoe dingen efficiënter kunnen.’
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Risico-inventarisatie en -evaluatie
Zoals voorgeschreven door de Arbeidsomstandighedenwet, hebben we een risico-inventarisatie en
-evaluatie uitgevoerd. Elk bedrijf moet een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren dat gebaseerd is
op inventarisatie van de gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
medewerkers met zich meebrengt. Aan de hand van de uitkomsten daarvan, zullen we het arbeids
omstandighedenbeleid aanpassen.

Inzetbaarheid
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling en inzetbaarheid. Bij (flexibele) inzetbaarheid richten wij ons op begeleiding van individuele medewerkers in hun loopbaan. We
bieden ondersteuning aan leidinggevenden en medewerkers met loopbaanvraagstukken. Dit heeft in
2011 vaker dan voorheen geresulteerd in mobiliteit, zowel binnen als buiten de organisatie.
In 2011 hebben we een maatwerktraining georganiseerd voor alle leidinggevende over het voeren van
beoordelingsgesprekken. Zo creëren we een manier waarop belangrijke loopbaanvraagstukken op
een constructieve manier besproken kunnen worden.

Wajong
In de cao Woondiensten 2011 staat dat elke woningcorporatie met honderd werknemers of meer,
binnen de looptijd van de cao minimaal één arbeidsplaats voor een Wajong’er zal realiseren, in samenwerking met het UWV. Wij hebben een Wajong-arbeidsplaats gecreëerd bij het Klantcontactcentrum:
sinds 1 juni 2011 is hier een Wajong’er aan de slag als servicecoördinator.

PRSNLSBLD
Een onderdeel van onze interne communicatie is het personeelsblad. Het PRSNLSBLD komt vier keer
per jaar uit. Het belicht onderwerpen die leven binnen de organisatie, maar neemt ook een kijkje in het
leven van medewerkers buiten kantoor. De redactieraad komt vier keer per jaar bijeen om de inhoud
van het blad te bepalen. Om de juiste onderwerpen te kiezen, polsen de redactieleden voorafgaand
aan de vergadering de organisatie. Omdat PRSNLSBLD natuurlijk een afspiegeling van de hele organisatie moet zijn, kijken zij kritisch of zij de aandacht goed verdelen over alle afdelingen van Rochdale.
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Personeel en organisatie: blik op de toekomst
Het is belangrijk om als werkgever interessant te zijn en te blijven voor (nieuwe) medewerkers,
omdat de arbeidsmarkt verandert en het personeelsbestand veroudert. De huidige economische
situatie vereist bovendien dat we efficiënter werken. Meer werk met minder mensen, een nieuwe
organisatiestructuur, wijzigingen in de geografische positionering. Ontwikkelingen en veranderingen
die een beroep doen op de flexibiliteit en weerbaarheid van het personeel.
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal in de organisatie en we maken gebruik van de kwaliteiten en talenten van die medewerkers. Uitgangspunt is dat we zorgen voor ‘de juiste mens op de
juiste plaats’, nu en in de toekomst.
Eerste uitgangspunt in ons personeelsbeleid is het humanresourcebeleid (hrm-beleid). Onder
hrm-beleid verstaan we alle personeelsinstrumenten die werken voor instroom, doorstroom en
uitstroom van medewerkers. Dus van werving en selectie via opleiding en ontwikkeling tot en met
interviews met mensen die de organisatie verlaten. Het hrm-beleid is erop gericht de relatie tussen
leidinggevende en medewerker te versterken en uit te gaan van de kwaliteiten van de medewerker.
Dat betekent ook dat medewerkers de gelegenheid moeten krijgen om zichzelf, in relatie tot de
behoefte van de organisatie, te ontwikkelen tot een taakvolwassen medewerker. P&O heeft de
verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een modern en een op maat gesneden instrumen
tarium. Het management zet dit instrumentarium in voor zijn medewerkers.
Een tweede uitgangspunt is het principe van integraal management. Medewerkers werken efficiënt,
effectief, professioneel en resultaatgericht. Het resultaat staat voorop, we spreken elkaaraan op
resultaten en gedrag. De manager is verantwoordelijk en zet de instrumenten en de middelen in
die hij krijgt aangereikt. Daarbij gaat hij uit van de talenten van medewerkers.
De speerpunten in het personeelsbeleid voor 2012 zijn:
• We maken het potentieel van de organisatie zichtbaar en voorkomen dat kwalitatief goed
personeel de organisatie verlaat.
• We stimuleren zowel interne als externe mobiliteit.
• We onderzoeken welke kennis gewaarborgd moet worden in de organisatie.
• We ontwikkelen leiderschap.
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Kengetallen Personeel in dienst van Rochdale
Peildatum 31-12-2011
Vestiging / afdeling

vast

tijdelijk

totaal

Inleen

totaal

Vestiging Noord

40,0

1,5

41,5

2,9

44,4

Vestiging Oost

57,3

1,2

58,5

3,7

62,2

Vestiging West

49,6

2,9

52,5

5,2

57,7

Projecten

55,8

0

55,8

0,5

56,3

148,3

8,3

156,6

11,7

168,3

Financiën

Onderhoud

48,6

4,0

52,6

6,0

58,6

Bestuursondersteuning

18,4

0,9

19,3

0,7

20,0

Verkoop

10,6

1,0

11,6

3,0

14,6

3,8

2,0

5,8

0

5,8

Juridische Zaken
ICT

8,0

1,0

9,0

0

9,0

13,6

1,9

15,5

1,5

17,0

Interne Beheersing

3,2

0

3,2

0

3,2

Personeel & Organisatie

8,2

1,9

10,1

0

10,1

Raad van Bestuur+Secr.

6,8

0

6,8

0

6,8

472,2

26,6

498,8

35,2

534,0

Facilitaire Dienst

Totaal fte

Totaal Rochdale
Aantal FTE’s

Peildatum 31-12
2011

2010

2009

498,8

523,7

532,0

Peildatum 31-12-2011
Uit dienst

Aantal
medewerkers

Aantal
FTE's

eigen verzoek

13,0

11,9

einde contract

14,0

11,7

vroegpensioen

6,0

5,1

via rechtbank

1,0

1,0

overlijden

1,0

1,0

wederzijds goedvinden
totaal

8,0

7,2

43,0

37,9

Peildatum 31-12-2011
In dienst
		

Aantal
medewerkers

Aantal
FTE's

Bepaald

12,0

10,7

2,0

1,9

totaal

14,0

12,6

Rochdale Verzuimcijfers in %

2011

2010

Percentage

7,0%

6,1%

Onbepaald
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4.5 Risicomanagement
Risicomanagement en interne beheersing blijven actueel om verschillende redenen. Met enige regelmaat wordt de branche opgeschrikt door negatieve berichtgeving. Dat doordringt ons ervan dat wij
alert moeten zijn. Ook de voortdurende wijziging van wet- en regelgeving en de economische omstandigheden vereisen een goed systeem van risicomanagement en interne beheersing. Wij vinden
risicomanagement bovendien belangrijk, omdat dit bijdraagt aan een verdere professionalisering van
de organisatie. De Governancecode Woningcorporaties wijst risicomanagement aan als verantwoordelijkheid van het bestuur. Wij koppelen het risicomanagement aan de organisatiedoelen en managen
de risico’s op een gestructureerde manier.
In deze paragraaf vindt u eerst een beschrijving van de gebruikte instrumenten voor risicomanagement.
Vervolgens gaan wij in op de risico’s en daarna op de organisatie van interne beheersing.

Instrumenten voor risicomanagement
Organisatiebrede risicoanalyse
Om de risico’s en beheersmaatregelen organisatiebreed te benoemen, hebben wij workshops gehouden met medewerkers uit het hele bedrijf. De uitkomsten van deze workshops hebben wij vastgelegd
in het risicoregister en risicokaarten. Op basis daarvan hebben wij bepaald wat het risicoprofiel is en
welke beheersmaatregelen nodig zijn. Ook hebben wij het verbeterpotentieel vastgelegd.
In 2011 is het rapport van de organisatiebrede risicoanalyse verschenen. In dit rapport staan de risico
gebieden, het risicoprofiel en de adviezen voor verankering van de beheersmaatregelen in de organi
satie. Naar aanleiding van dit rapport hebben wij risicomanagement opgenomen in de planning &
control-cyclus.
Stresstest
Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting toetsen wij de risicogevoeligheid van onze strategie en
het voorgenomen beleid op basis van diverse politieke en economische scenario’s. Daarbij kijken we
naar onze voorgenomen investeringen in projectontwikkeling en verkopen, het huurbeleid, de financiering en organisatieontwikkelingen. Wij hebben een Monte Carlosimulatie uitgevoerd en een simulatie
met het duurzamebusinessmodel. Daaruit blijkt dat marktrisico’s en de onzekerheid over wijzigingen in
wet- en regelgeving de grootste impact hebben. Om deze risico’s te mitigeren zet Rochdale in op het
optimaliseren van de bedrijfsvoering en het kritisch beschouwen van de projectenportefeuille.
Risicoprofiel
Om het risicoprofiel te bepalen, hebben wij negentien risicogebieden beschreven. Per gebied hebben
we beoordeeld wat de waarschijnlijkheid is dat het risico zich voordoet, wat het effect op de doelstellingen is en wat het verbeterpotentieel is.
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Risico’s
Maatschappelijke risico’s
Politiek
Wij beoordelen het potentiële risico politiek als hoog. De kans is groot dat het risico zich voordoet
en het effect van het risico is ook groot. Het verbeterpotentieel voor de beheersing van dit risico is
beperkt,omdat wij relatief weinig invloed kunnen uitoefenen op de landelijke en Europese politiek. Maar
wij hebben wel invloed op de lokale politiek en op de manier waarop wij veranderingen in de regelgeving
uitvoeren in onze organisatie. Daarom hebben wij toch besloten dat dit risico omlaag moet. Wij werken
hiervoor een aantal maatregelen uit.

Vastgoedrisico’s
Projecten
Het risico bij projectontwikkeling is een gebrekkige projectbeheersing, waardoor projecten hun budgetten overschrijden en programmatechnisch niet aansluiten bij het strategische voorraadbeleid. In
2011 hebben wij de volgende beheersmaatregelen getroffen:
• We hebben lacunes in procedures aangepakt en na de reorganisatie van medio 2010 hebben we
alle procedures opnieuw beoordeeld.
• Nieuwbouwprojecten gaan pas van start als minimaal 70 procent is verkocht.
•	Voor de meerjarenbegroting over tien jaar hebben we alle projecten opnieuw beoordeeld.
• We beoordelen projecten individueel op risico’s.
• We voeren projecten gefaseerd uit.
Door het afnemen van het aantal verkopen als gevolg van de crisis, is ook het aantal projecten drastisch
afgenomen.
Verbindingen
Veel projecten voeren wij uit in samenwerkingsverbanden met andere partijen. Om de risico’s te
beperken, hebben we het aantal verbindingen in 2011 teruggebracht. Daarnaast hebben we een
controller aangesteld om de verbindingen te monitoren. Ook hebben we een Reglement verbindingen
opgesteld, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Het doel hiervan is een eenduidige
structuur met maximale beheersing, transparantie en verantwoording.

Marktrisico’s
Verkoop
De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat het effect heel groot is als wij de verkoopdoelstellingen niet
halen. Vorig jaar hebben we maatregelen genomen, zoals de voorverkoopdrempel van 70 procent voor
nieuwbouw en centralisatie van de verkoopafdeling. Met diverse verkoopbevorderende maatregelen
houden wij het verkoopvolume op peil. In 2011 is het verkoopproces verder gestroomlijnd en in 2012
zullen de ICT mogelijkheden meer worden benut dan nu het geval is .
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Financiële risico’s
Onder financiële risico’s vallen de financieringsrisico’s en de fiscale risico’s. Wij voeren ieder jaar een
stresstest uit: een scenarioanalyse. Hiermee testen wij de financiële doelstellingen van Rochdale in
verschillende scenario’s.
Financiering
Treasury houdt zich bezig met het management van het renterisico en het beschikbaarheidrisico. Naar
aanleiding van de reorganisatie en wijzigingen in de regelgeving is het treasurystatuut geactualiseerd
en in het eerste kwartaal van 2011 opnieuw vastgesteld. Door de Europese regelgeving moeten wij
de financieringsstructuur aanpassen om over voldoende middelen te beschikken. Vanwege het grote
belang voor de continuïteit van de organisatie brengen we het risico terug. Daarvoor is een nieuw
treasurystatuut opgesteld. Op grond van dit statuut is het gebruik van derivaten toegestaan voor zover
er een materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd.
Fiscaliteit
Fiscaliteit neemt een belangrijke plek in onze bedrijfsvoering in. Rochdale loopt fiscale risico’s door
verkeerde toepassing van wetgeving. Om fouten te vermijden, hebben we een vast aanspreekpunt
voor fiscale vragen binnen de organisatie en is een externe fiscalist op afroep beschikbaar. Het doel
hiervan is de fiscale kennis verder te ontwikkelen en breder toe te passen binnen Rochdale.

Operationele risico’s
Operationele risico’s betreffen voornamelijk het primaire proces, zoals verhuur van woningen,
bedrijfsonroerendgoed, verenigingen van eigenaren (VvE), verkoop en onderhoud.
Verhuur, verhuur van bedrijfsonroerendgoed, VvE en onderhoud
Het verhuurproces van woningeenheden is goed gewaarborgd, waardoor het risicoprofiel laag is.
Dit geldt in mindere mate voor verhuur van bedrijfsonroerendgoed en het beheer binnen een VvE.
Het beheer van het bedrijfsonroerendgoed was uitbesteed aan een externe beheerder. Wij hebben
beslotendit weer in eigen hand te nemen. We brengen al het bedrijfsonroerendgoed in 2012 onder bij
de nieuw te vormen commerciële afdeling. Ook de risico’s bij VvE’s moeten we verkleinen. We voeren
de activiteiten niet meer uit op de vestigingen, maar brengen ze gecentraliseerd onder bij de commerciële afdeling. Aandachtspunten in het verhuurproces zijn nog wel de beheersing van de kosten van
huurderving en het terugdringen van de huurachterstanden.
Onvoldoende inzicht in de feitelijke staat van het onderhoud van ons bezit, brengt het risico met zich
mee van achterstallig onderhoud. In 2011 hebben wij de kwaliteit van ons bezit op eenduidige wijze geïnventariseerd. Hierdoor is ook de kwaliteit van de meerjarenbegroting aanzienlijk verbeterd. Daarnaast
hebben we een kwaliteitsnorm ontwikkeld op basis waarvan we de conditie van de complexen kunnen
toetsen. Beide elementen zijn onderdelen van het strategisch voorraadbeleid dat in ontwikkeling is.
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Organisatierisico’s
Onder organisatierisico’s vallen informatievoorziening, ICT, communicatie, inkoop en personeel.
Informatievoorziening
Het risico van informatievoorziening scoort relatief hoog. Dat komt door de reorganisatie in mei 2010
en de invoering van een nieuw primair systeem. Naar aanleiding van extern onderzoek hebben wij een
werkgroep Informatievoorziening opgericht. Inmiddels is de informatievoorziening aanzienlijk verbeterd.
De managementinformatie voor de bedrijfsonderdelen en de organisatiekosten is nu in belangrijke mate
beschikbaar. Ook is de planning & controlcyclus ingericht om te borgen dat de informatie periodiek
beschikbaar komt. Een volgende stap is het inrichten van een dashboard voor de Raad van Bestuur.
ICT
Dit is het risico dat gegevens of applicaties niet beschikbaar, onjuist of onbetrouwbaar zijn, waardoor
de werkprocessen stagneren. Wij hebben besloten ook dit risico terug te brengen. In 2011 hebben we
veel aandacht besteed aan de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en performance van de systemen.
Hiertoe hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd en aanpassingen in gang gezet. Dat heeft geleid
tot een aanzienlijke verbetering en een daling van het risico.

Interne beheersing
Met de organisatiebrede risicoanalyse hebben wij geïnventariseerd welke interne beheersmaatregelen
we kunnen nemen om de benoemde risico’s te verminderen en wat het verbeterpotentieel is. Uit deze
inventarisatie kwamen zes risico’s naar voren die relatief hoog scoren op zowel effect, waarschijnlijkheid
als verbeterpotentieel. De Raad van Bestuur heeft besloten dat wij deze strategische risico’s moeten
verkleinen en heeft hiervoor een afzonderlijk verbetertraject opgezet. Dit betreft de volgende risico’s:
• informatievoorziening;
• onderhoud;
• ICT;
• politiek;
• vereniging van eigenaren;
• financiering.
In 2011 hebben wij al een deel van de voorgestelde verbetermaatregelen uitgevoerd en in 2012 gaan
we hiermee verder. Zie hiervoor ook de beschrijving van de risico’s.
De operationele risico’s beheersen wij vooral met procedures (administratieve organisatie en interne
controle (AO/IC) en richtlijnen. Na de reorganisatie hebben we bijna alle procedures opnieuw beschreven. Ook ontstond toen de wens om meer processen te beschrijven, zodat ze beter te beheersen zijn en
de vestigingen ook meer op uniforme wijze werken. Vooruitlopend op de nieuwe commerciële afdeling
beschrijven wij deze processen weer.
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De afdeling Interne Beheersing toetst de werking van de beheersingsmaatregelen periodiek met audits.
In 2011 heeft deze afdeling audits uitgevoerd op het gebied van:
• toepassing van de Governancecode;
• het proces van planmatig onderhoud;
• toepassing van de regelgeving WOPT (Wet Openbaarmaking Publiek gefinancierde Topinkomens);
• kwartaalrapportage;
• verkoopproces;
• declaraties, onkosten en kasverkeer.
De afdeling Interne Beheersing werkt volgens een auditplan dat de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen hebben vastgesteld. De afdeling rapporteert de uitkomsten van deze audits aan het
management en de Raad van Bestuur. In de rapportage staan ook suggesties voor verbetermaat
regelen. Ieder jaar ontvangen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een jaarverslag
van de activiteiten van de afdeling Interne Beheersing.

Verzekeringmanagement
Een onderdeel van risico’s managen, is risico’s verzekeren. In 2011 is de verzekeringsportefeuille volledig
gecentraliseerd. Wij hebben het aantal polissen sterk teruggebracht. Het beheer ligt nu volledig bij de
afdeling Interne Beheersing en ook het budget is overgedragen. Daarnaast is het doel beter zicht te
krijgen op de totale verzekeringskosten en het restrisico dat overblijft voor Rochdale. Door schade
oorzaken te analyseren en preventieve maatregelen te nemen, dringen wij de schadelast terug.
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‘Praten, luisteren
en samen doen!’
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PRIMA interne samenwerking
Professioneel. Resultaatgericht. Integer. Maatschappelijk betrokken. Aanspreekbaar. Kortom: PRIMA. Deze waarden zijn richtinggevend voor de
nieuwe organisatie van Woningstichting Rochdale. Wat betekent PRIMA
voor interne samenwerking? Daarover praten Natascha Dijkstra, secretaresse van de Raad van Bestuur, en Ron Broek, vakman van de afdeling
Onderhoud als leden van het PRIMA-team. Nol Bos schuift aan als or-lid
van Rochdale Onderhoud BV.

‘Het PRIMA-team werkte aan het versterken van samen

Communicatie en aanspreekbaarheid

werking en het vaker nemen van initiatief binnen Rochdale,

Ron knikt. Hij geeft een voorbeeld: ‘De servicecoördinatoren

bijvoorbeeld door het organiseren van bliksemstages,

van het Klantcontactcentrum zijn nu een of meer dagen per

waarvan heel veel gebruik is gemaakt. Ook proberen wij

week op locatie bij collega’s van Rochdale Onderhoud om

goed te luisteren naar signalen uit de organisatie. PRIMA

de lijnen korter te maken. Praten, luisteren en samen doen!’

gaat daarom langs bij alle bedrijfsonderdelen. We organise-

De A van Aanspreekbaarheid ligt dan ook zeer goed in de

ren lunches en sluiten aan bij diverse bijeenkomsten.’ Legt

groep. Ron: ‘Geen aparte eilandjes meer, maar optimale

Natascha Dijkstra uit.

aanspreekbaarheid in alle lagen van de organisatie.’ Nol
beaamt dat: ‘Als er iets is, moet je dat kunnen zeggen.

Stenen in het water

Tegen wie dan ook.’

Het PRIMA-team bestaat sinds eind 2010, vertelt Natascha.
‘In december kwamen we voor het eerst bij elkaar: een

Drie in één

dwarsdoorsnede van de organisatie.’ De samenstelling van

In 2012 krijgt Rochdale één gezamenlijke OR. In april vinden

het team is niet vast. Er gaan mensen weg en er komen

daarvoor verkiezingen plaats. Nol, nu nog lid van de OR van

mensen bij. ‘Wie het team verlaat, blijft betrokken’, vult

Onderhoud, stopt ermee. Anderen blijven en weer anderen

allround vakman Ron Broek aan. ‘Zij ontvangen nog steeds

komen. Nol is daar blij om: ‘We wilden eerst met kiesgroepen

de stukken en ze haken aan bij PRIMA-activiteiten.’ Zo moet

werken. Nu gaan we ervan uit dat in ieder geval één collega

PRIMA een handvol stenen zijn die we in het water gooien,

van Onderhoud gekozen wordt in de ondernemingsraad en

waarna de golfjes uiteindelijk alle oevers van de organisatie

wellicht nog een tweede.’ Drie ondernemingsraden gaan

bereiken. Toch bereikt die rimpeling Rochdale Onderhoud

samen verder. ‘Het heeft even geduurd. Toch is het een toon-

maar mondjesmaat, vindt voorman Nol Bos: ‘Onze mensen

beeld van samenwerking dat die ‘fusie’ nu op stapel staat.’

zijn veel onderweg en niet altijd even gemakkelijk te bereiken via bijvoorbeeld intranet of e-mail.’

Wat is belangrijk in samenwerking?
Voor goede samenwerking is het cruciaal dat de neuzen

Brieven, boekjes en stukjes op intranet

dezelfde kant op staan, vindt Ron. ‘En dat iedereen

Aan die bereikbaarheid werkt het PRIMA-team, bijvoorbeeld

betrokken wordt en betrokken wil zijn.’ Voor Nol is het van

door Ron te vragen namens Onderhoud de gelederen te

belang dat hij met iedere collega door één deur kan: ‘Van

komen versterken. ‘Verder proberen we met brieven, boek-

alle rangen en standen.’ Natascha interviewde kort geleden

jes, stukjes op intranet en in het personeelsblad aandacht te

collega’s van de afdelingen Huurincasso en Woonservice in

krijgen voor PRIMA.’ Natascha interviewde collega’s – ook

vestiging Oost. ‘Die afdelingen hebben ervoor gekozen om

bij Rochdale Onderhoud – voor het boekje Sterke staaltjes

te ‘trouwen’: het huwelijk als symbool voor de samenwer-

van samenwerking. ‘Na de reorganisatie in 2010 moesten

king. Samen werken aan je werkrelatie en samen proberen

veel vormen van samenwerking opnieuw vorm en inhoud

die relatie steeds te verbeteren.’ Dat klinkt PRIMA.

krijgen’, vertelt ze. ‘Ook de samenwerking tussen bedrijfsonderdelen onderling. Interne samenwerking is een goede
voedingsbodem voor de PRIMA-waarden.’
103

jaarverslag 2011

4.6	Verbindingen
Een corporatie kan voor het uitvoeren 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 als dat bijdraagt aan de kerntaken van een toegelaten
instelling en als hetzelfde resultaat niet op een andere manier kan worden bereikt. Zulke samen
werkingsverbanden noemen wij verbindingen.
In het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde reglement verbindingen is geregeld binnen
welke (risico-)kaders de Raad van Bestuur beslissingen neemt over het aangaan, vormgeven, wijzigen,
in stand houden en afstoten van verbindingen en sturing geeft aan verbindingen.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de behartiging en realisatie van het volkshuisvestelijk
belang van Rochdale. Vanuit deze verantwoordelijkheid is de Raad van Bestuur ook verantwoordelijk
voor het beleid ten aanzien van de verbindingen van Rochdale en de beslissingen over deze verbindingen. De Raad van Bestuur draagt zorg dat dit beleid en deze beslissingen in overeenstemming zijn
met het bepaalde in het reglement. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het toepassen van
een evenwichtige spreiding van risico’s tussen de samenwerkingspartners.
De Raad van Bestuur vraagt goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor het ten aanzien
van verbindingen te voeren beleid en voor besluiten betreffende het aangaan, wijzigen, uitbreiden
of afstoten van verbindingen. Deze besluiten kunnen niet door de Raad van Bestuur gedelegeerd of
gemandateerd worden aan andere organen of functionarisen.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het te voeren beleid, het gevoerde beleid en de
algemene gang van zaken ten aanzien van verbindingen en toetst in dit kader ook of de Raad van
Bestuur in control is ten aanzien van de verbindingen en of een evenwichtige spreiding van risico’s
tussen de samenwerkingspartners is toegepast.
Ten aanzien van iedere (voorgenomen) verbinding is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor
systematische, onderbouwde en schriftelijke vastlegging van het beleid en de besluitvorming ten aanzien van die (voorgenomen) verbinding.
De Raad van Bestuur evalueert tenminste éénmaal per kalenderjaar
• het gevoerde verbindingenbeleid;
• de genomen beslissingen met betrekking tot de verbindingen;
• de uitoefening van het stemrecht in de verbinding.
De Raad van Bestuur laat tenminste twee maal per jaar op systematische wijze aan zich rapporteren
over de stand van zaken betreffende iedere verbinding (‘verbindingenrapportage’). De Raad van
Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de stand van zaken ten aanzien van de verbindingen door het overleggen van de meest recente verbindingenrapportage.
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Bij het positioneren van de verbindingen in de juridische structuur maakt Rochdale een onderscheid
tussen verbindingen die betrekking hebben op (vastgoed) projecten en overige verbindingen die veelal
volkshuisvestelijk van aard zijn. De activiteiten die in de verbindingen zijn ondergebracht kwalificeren
als toegestaan.
Rochdale had op 31 december 2011 de onderstaande verbindingen.

Rochdale Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Projectontwikkeling BV heeft primair als doel het projectmanagement te verzorgen van de
projecten van Woningstichting Rochdale of hieraan gelieerde entiteiten.

Rochdale Onderhoud B.V.
Rochdale Onderhoud BV voert onderhoudsactiviteiten uit aan woningen in het werkgebied van
Woningstichting Rochdale. Onder de werkzaamheden vallen onder meer dagelijks onderhoud,
medische aanpassingen en contractonderhoud.

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling BV vervult in voorkomende gevallen de rol van (beherend) vennoot in cv-constructies of de rol van aandeelhouder in projectontwikkelingsactiviteiten.

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

Rochdale Participaties B.V.
Rochdale Participaties BV heeft als primair doel het financieren van (project)deelnemingen van met
name commanditaire vennootschappen.

Rochdale 2008 B.V.
Rochdale 2008 BV heeft als doel het exploiteren van onroerende zaken en de daarmee samen
hangende dienstverlening. In 2011 was Rochdale 2008 niet actief.

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 om voor gezamenlijke rekening en risico van de
inbrengende corporaties de herstructureringsopgave in Amsterdam Nieuw West uit te voeren. Daartoe hebben de corporaties in 2001 hun bezit in Amsterdam Nieuw West ingebracht in Far West. Far
West heeft de status van toegelaten instelling en kent een verenigingsstructuur, met de inbrengende
corporaties als leden. In 2010 is door de leden van Far West het voorgenomen besluit genomen om de
vereniging Far West te ontbinden.
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In 2011 heeft overleg plaats gevonden met de belangrijkste belanghouders, het ministerie van BZK,
externe toezichthouder CFV, het WSW en de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Nieuw West over
de vormgeving van het beëindigingtraject. Gevoed door de opvattingen van de verschillende belanghebbende hebben bestuur en leden van Far West gekozen voor de volgende beëindigingsroute:
1. de vereniging Far West wordt omgezet in een stichting;
2. de portefeuille van de stichting Far West wordt gesplitst naar de leden.
Door Far West om te zetten naar een stichting is het mogelijk om vervolgens ‘zuiver te splitsen’. Bij
zuivere splitsing gaat het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon onder algemene titel over
aan de verkrijgende partijen, in dit geval de leden Woningstichting Rochdale, Woonstichting Lieven de
Key en Stichting Stadgenoot. De splitsende rechtspersoon, in dit geval Far West, houdt na overgang
van het vermogen op te bestaan.
Het traject is beschreven in een overeenkomst, die er toe moet leiden dat Far West daadwerkelijk met
terugwerkende kracht per 1 januari 2012 ophoudt te bestaan. De Raden van Commissarissen van Far
West en van de leden hebben met deze overeenkomst ingestemd.
Waardering en verdeling bezit
De leden hebben eind april 2011 overeenstemming bereikt over de wijze waarop de portefeuille van
Far West uiteindelijk zal worden verdeeld, vervolgens is in juni 2011 door Far West en de leden formeel
ingestemd met deze verdeling. Ook zijn de waarderingsgrondslagen vastgelegd. Hierbij is er voor
gekozen dat het bezit zo veel mogelijk gebiedsgewijs wordt teruggeleverd aan de leden. De Leden
hechten veel waarde aan de geografische verdeling, omdat zij dan in een buurt actief kunnen zijn in
beheer en ontwikkeling en een actieve bijdrage aan de leefbaarheid kunnen leveren. Ook is een evenwichtige verdeling van verschillende segmenten uit de portefeuille overeen gekomen. Te denken valt
hierbij aan sloop, nieuwbouw, renovatie e.d.
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Het CFV en het WSW hebben ingestemd met de wijze waarop het bezit verdeeld wordt. Het ministerie
heeft eind augustus 2011 ingestemd met de omzetting van Far West naar een stichting. Begin december
2011 heeft het ministerie van BZK ingestemd met het splitsingsvoorstel onder voorwaarde dat ook overeenstemming met de Belastingdienst bereikt wordt. Op 20 februari 2012 is met de belastingdienst een
vaststellingsovereenkomst gesloten over de heffing van de overdrachtsbelasting. Op 28 februari 2012 is
Far West gesplitst naar de leden.
Huurders / bewoners
De verdeling van het bezit heeft gevolgen voor bewoners. De leden vinden het belangrijk dat deze
overdracht goed verloopt. Om de overdracht van het bezit en het beheer goed te laten verlopen hebben Far West en de leden een gezamenlijk plan opgesteld en uitgevoerd. De huurdersorganisaties van
Far West, De Key, Rochdale en Stadgenoot en afzonderlijke bewonerscommissies van Far West zijn
hierbij betrokken.

WoningNet N.V.
Het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio
Amsterdam. WoningNet is een samenwerkingsverband van een groot aantal corporaties uit het ROAgebied met als gemeenschappelijk doel werkzaam te zijn op het gebied van de woonruimteverdeling.

Buurtleven.nl B.V.
Buurtleven.nl BV is een samenwerkingsverband tussen vier woningcorporaties in Amsterdam. Het
doel van deze samenwerking is contacten bevorderen in buurten en buurtnieuws verzorgen. Eind 2010
is besloten om deze activiteit te beëindigen. In 2012 zal de deelneming worden ontbonden.

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 3 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.
In 2011 is er ingezet op de aanleg van huisaansluitingen in met name die gebieden, waar reeds een
glasvezelkabel in de straat was aangelegd (Osdorp, Oostelijk Havengebied, Indische Buurt en Oosterparkbuurt). Daarnaast is op IJburg het bestaande Trinet gemigreerd naar glasvezel en zijn enkele
nieuwbouwprojecten elders in Amsterdam aangesloten op het glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk Amsterdam is een open netwerk, waar op dit moment BBned en KPN operator zijn. Met name
de marketinginspanningen van KPN hebben in 2011 geresulteerd tot een aanzienlijke stijging van het
aantal glasvezelnetwerkgebruikers.
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Per 1 januari 2010 hebben de in GGA BV participerende woningcorporaties een gewijzigde toestemming
van het ministerie voor hun deelname in de aanleg van een glasvezelnetwerk. De nieuwe toestemming
is gebaseerd op het zogenaamde 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).
Over 2011 werd door GNA BV verlies geleden en daardoor behaalde GGA BV een negatief resultaat
van € 740.784,-. Het aandeel van Rochdale hierin bedraagt 6,25 % oftewel € 46.299,-.
De deelneming GGA BV is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs ad € 750.000.

Stichting Brasa
Stichting Brasa is in november 2000 opgericht op initiatief van de toenmalige Stedelijke Woning Dienst
(SWD) en de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties (AFWC), met als doel de verbetering van
de huisvestingssituatie in Suriname door middel van stadsherstel en te helpen met de opbouw van een
Surinaamse woningbouwcorporatie naar Nederlands model, woningstichting Sekrepatu. De partners
van het eerste uur waren de SWD en de Amsterdamse corporaties AWV en het Oosten. In een later
stadium zijn Rochdale en De Key toegetreden.
Stichting Dutch International Guarantees for Housing heeft een kredietovereenkomst gesloten met NV
Bank Nederlandse Gemeenten ter financiering van activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting,
in het bijzonder de bouw en exploitatie van huurwoningen, in Suriname. Rochdale heeft zich garant
gesteld voor de jaarlijkse rente- en aflossingsverplichting van drie annuïtaire geldleningen verstrekt
aan Woningstichting Sekrepatu (totaalbedrag van de geldleningen bedraagt € 4,0 miljoen). In 2011
bedroeg de rente en aflossing € 0,31 miljoen.
In 2011 is in Stichting Brasa besloten om Woningstichting Sekrepatu te verzelfstandigen en de aangegane garantieverplichtingen af te bouwen. In 2011 is een door Rochdale geborgde overbruggingslening van € 0,6 miljoen omgezet in een door Rochdale tijdelijk verstrekte achtergestelde lening. In de
jaarrekening is een voorziening opgenomen voor de totale verplichting voor de afbouw van de aan
gegane verplichtingen ter grootte van € 2,5 miljoen.

Stichting Derdengelden Capelle Makelaars
Rochdale gebruikte deze stichting tot en met 2010 om huurgelden voor bedrijfsonroerendgoed te
innen. Sinds 2011 doen wij dit zelf.

Stichting exploitatie Kantoorgebouw Jan Lighthartstraat 5 Heemskerk
Deze stichting heeft als doel de verhuur van een kantoorgebouw in Heemskerk.
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Projectdeelnemingen
Woningstichting Rochdale maakt voor haar projecten gebruik 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 B.V., Rochdale Projectontwikkeling B.V. of Rochdale Participaties B.V.) een geheel of gedeeltelijk belang in de volgende projectdeelnemingen (eventueel in combinatie met een beheer-b.v. of stichting):

Amstelforte Ontwikkeling C.V. en Amstelforte Beheer B.V.;
Het project Rustenburg is opgeleverd en volledig verkocht. Begin 2012 is er principe overeenstemming bereikt tussen AM en Rochdale over een uitruil van posities. Na de definitieve besluitvorming zal
de resterende positie in Amstelforte Ontwikkeling CV, te weten Kop Noordsche Bos, in handen van AM
komen en de positie Badhuisweg in handen van Rochdale. Vervolgens zal Rochdale uit de entiteiten
Amstelforte Ontwikkeling C.V en Amstelforte Beheer B.V. treden.

Grondbank Badhuisweg Zaandam C.V. en Grondbank Badhuisweg
Beheer B.V.;
Als gevolg van de bij Amstelforte Ontwikkeling CV en Amstelforte Beheer BV al genoemde uitwisseling
van posities, zal Rochdale na definitieve besluitvorming in 2012 100% eigenaar worden van Grondbank
Badhuisweg Zaandam C.V. en Grondbank Badhuisweg Beheer B.V.

Banne Binnen C.V. en Banne Binnen Beheer B.V.;
Het project Bezaanjachtplein is in aanbouw. De start verkoop van de woningen en winkelruimtes is in
2012. Oplevering van het gehele project vind plaats in 2013.

De Jonge Voorn C.V. en De Jonge Voorn B.V.;
In de jaarrekening 2010 was de Jonge Voorn B.V. abusievelijk opgenomen als deelneming van Woningstichting Rochdale. Echter de aandelen zijn in handen van de Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V. Dit is in 2011 gecorrigeerd. Verder zijn er geen ontwikkelingen in deze entiteiten.

Kwadijkerpark C.V. en Kwadijkerpark Beheer B.V.;
De samenwerkingsovereenkomst voor Kwadijkerpark C.V. is in 2011met terugwerkende kracht aan
gepast omdat vennootaandeelhouder Vos Ontwikkeling B.V. is uitgetreden. Hierdoor wordt het belang
in de C.V. voor zowel Rochdale Participaties B.V. als OBO 47 B.V. 49,5 %. Het belang van Vos Ontwikkeling B.V. in de beheer B.V. is in het 4e kwartaal 2011 overgenomen door de BAM Woningbouw B.V.
en Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V. waardoor beide partijen nu een belang van 50%
hebben in deze entiteit. Het project Kwadijkerpark wordt gefaseerd gerealiseerd. De eerste fase van
de project in Purmerend gaat in 2012 in voorverkoop.
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Ontwikkelingsmaatschappij Pontsteiger V.O.F.;
In 2012 wordt een haalbaarheidsonderzoek afgerond waarbij wordt onderzocht of de ontwikkeling
geheel of ten dele kan worden overgedragen aan een andere partij. Het aandeel van Woningstichting
Rochdale (33,33%) in de reserveringsvergoeding voor de grond voor de komende 5 jaar is voorzien in
de boeken van Woningstichting Rochdale.

RH Vastgoed Amstelveen B.V.;
De positie Assumburg was in de jaarrekening 2010 abusievelijk voor 100% in RH Vastgoed Amstelveen
BV opgenomen. In de jaarrekening 2011 is dit gecorrigeerd, 50% van de positie is opgenomen in
Woningstichting Rochdale en 50% is opgenomen in RH Vastgoed Amstelveen B.V.
Voor de positie Assumburg is een voorlopig koopcontract gesloten met van Rhijn Bouw. Voor de
lagerekoopprijs ten opzichte van de waardering van de positie is een voorziening getroffen.

Prospect Zuidas B.V. (met een belang in V.O.F. Royaal-Zuid);
Op de verhuur van het in 2010 opgeleverde en door Prospect Zuidas geëxploiteerde vastgoed wordt
verlies geleden. Omdat de jaarrekening 2011 van Prospect Zuidas nog niet is vastgesteld is een voorziening voor het exploitatieverlies opgenomen. Daarnaast is een voorziening opgenomen voor een
mogelijke afwaardering van het vastgoed. Omdat de ontwikkeling in blok 9 en 10 ( in Vof Royaal Zuid),
onzeker is is het aandeel van Rochdale in deze kosten ook voorzien.

Robora Zuidoost V.O.F;
In deze entiteit staan nog woningen te koop (Karspelhof). Er is een voorziening getroffen voor een
mogelijke afwaardering van deze woningen. Zowel in de entiteit, als ook nog een aanvullende voorziening bij Woningstichting Rochdale. Daarnaast is in Woningstichting Rochdale een voorziening
genomen voor de reserveringsvergoeding voor de grond voor de projecten die on hold staan en voor
de ontwikkelingskosten van deze projecten.

Amstelkwartier C.V. en Amstelkwartier Beheer B.V.;
In 2011 zijn sociale huurwoningen fase 4C in aanbouw genomen. De sociale huurwoningen en een
school in fase 3A worden in 2012 in aanbouw genomen. De koopwoningen in fase 4C zijn in voorverkoop
gebracht, maar er is nog niet gestart met de bouw. In verband met het mogelijk niet terugverdienen van
de reserveringsvergoeding van de grond van de koopwoningen is hiervoor bij Woningstichting Rochdale
een voorziening opgenomen.
Geen ontwikkelingen in de volgende entiteiten:
• Ontwikkelcombinatie Grote Buitendijk C.V. en Ontwikkelcombinatie Grote Buitendijk Beheer B.V.;
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V. en Stichting de Zaanwerf;
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V. II en Stichting de Zaanwerf II;
•	Exploitatiemaatschappij Brandemeer B.V.;
•	Rochdam Beheer B.V.
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Ontwikkelingen
Eind 2011 waren de volgende verbindingen niet meer opgenomen in de verbindingenstructuur van
Rochdale:
• Zom Deelnemingen B.V. Deze entiteit is gefuseerd met Rochdale Participaties B.V.
• Rochdale Deltapolder Beheer B.V. Dit was een lege bv zonder functie, die is verkocht aan een
trustmaatschappij.
• Rochdale Delta Royal Beheer B.V. Dit was een lege bv zonder functie, die is verkocht aan een
trustmaatschappij.
• Rochdale Robora Beheer B.V. Dit was een lege bv zonder functie, die is verkocht aan een
trustmaatschappij.
• Rochdale FBI B.V. Dit was een lege bv zonder functie, die is verkocht aan een trustmaatschappij.
• Pontsteiger Beheer B.V. Dit was een lege bv zonder functie, die is verkocht aan een
trustmaatschappij.
• V.O.F. Delta Royal. Deze verbinding is ontbonden. Het vervangende nieuwbouwplan voor de
Bijlmerflat Koningshoef in Amsterdam Zuidoost is al in 2009 voltooid en alle woningen zijn verkocht.
• Delta Polder Ontwikkelings en Realisatie V.O.F. De vof (Nieuwbouw Beverwijk/Heemskerk) is
ontbonden. De nieuwbouw is gerealiseerd en verkocht dan wel uitgenomen door leden van de vof.
• Coöperatieve Herverzekeringsmaatschappij Woningcorporaties u.a. en haar dochter
maatschappij Herverzekeringsmaatschappij Woningcorporaties N.V.. Deze entiteiten zijn
geliquideerd. De belangrijkste reden voor de liquidatie is dat voortzetting van de activiteiten van
deze entiteiten niet meer mogelijk is door de gestelde eisen van De Nederlandsche Bank.
• Pro VVE Beheer B.V. Deze entiteit is vanuit strategische overwegingen verkocht.
Bij de verkoop van bv’s aan een trustmaatschappij heeft notariskantoor AKD bemiddeld. Dit kantoor is
onderdeel van Deloitte. Wij hebben gekozen voor verkoop, omdat het liquideren van deze bv’s duurder
is en meer tijd kost.
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Verbindingenstructuur per 31 december 2011

Stichting
De Zaanwerf

100.00%

30.86%

Rochdale
Onderhoud BV

Far West

Stichting
De Zaanwerf II

25.00%

15.50%

Buurtleven.nl
BV

Woningnet NV

100.00%

25.00%

100.00%

Rochdale Projectontwikkeling
BV

Prospect Zuidas
BV

Rochdale
Exploitatie- en
Projectontwikkeling BV

50.00%

33.33%

Amstelforte
Beheer BV

100,00%

100.00%

RH Vastgoed
Amstelveen BV

Exploitatiemaatschappij
Brandemeer BV

Woningstichting Rochdale

VOF Royaal Zuid

100.00%

6,25%

50,00%

Gemeenschappelijk Glas
Amsterdam BV

RochdAM
Beheer BV

Kwadijkerpark
Beheer BV

30.00%

1.00%

Glasvezelnet
Amsterdam BV

2.00%

49.00%

Amstelforte
Ontwikkeling CV
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1.00%

49.50%

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf CV

49.50%

Kwadijkerpark
CV

1.00%

49.50%

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf II CV
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Stichting
Brasa

33.33%

Stichting
derde gelden
Capelle
Makelaars

Stichting Exploitatie
Kantoorgebouw
Jan Ligthartstraat 5 Heemskerk

50.00%

Ontwikkelingscombinatie
Pontsteiger VOF

Robora
Zuidoost VOF

100.00%

Rochdale
Holding BV

100.00%

100.00%

Rochdale 2008
BV

50.00%

50.00%

Banne Binnen
Beheer BV

2.00%

Rochdale
Participaties BV

49.00%

Banne Binnen
CV

50.00%

Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk
BV

2.00%

49.00%

Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk
CV

Amstelk wartier
Beheer BV

2.00%

20,00%

50.00%

49.00%

Amstelk wartier
CV

Grondbank
Badhuisweg
Beheer BV

4.00%

48.00%

Grondbank
Badhuisweg CV

De Jonge Voorn
BV

19.60%

2.00%

De Jonge Voorn
CV

Legenda
commanditaire vennoot
beherend vennoot
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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 de operationele opbrengsten en de opbrengst van verkopen van bestaand
bezit. Het investeringsbeleid van Rochdale voor de actuele meerjarenprognose van 5 jaar, gaat ervan
uit dat we geen extra schulden maken voor de financiering van investeringen. 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 behalen van een ICR (interestdekkingsgraad) van minimaal 1,4 zodat de operationele kasstroom
ruim voldoende is om de rentebetalingen te kunnen voldoen en indien nodig, jaarlijks ca. 2% van de
schulden af te lossen.

Externe toezichthouders
Alle woningcorporaties staan onder financieel toezicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuis
vesting (CFV). Twee keer per jaar brengt het CFV een oordeel uit over het financieel presteren van een
woningcorporatie: het continuïteitsoordeel in het voorjaar en het solvabiliteitsoordeel in het najaar.
Het continuïteitsoordeel 2011 is gebaseerd op de Prospectieve informatie (dPi) over de jaren 2010 tot
en met 2015. De dPi is afgeleid van de door Rochdale vastgestelde meerjarenbegroting 2011-2015.
Rochdale heeft in 2011 het continuïteitsoordeel A-2 gekregen. Dat betekent dat naar het oordeel van
het CFV de voorgenomen activiteiten van Rochdale in de eerste drie prognosejaren passen bij de
vermogenspositie, maar in de laatste twee prognosejaren zou uitvoering van de voorgenomen activiteiten de vermogenspositie in gevaar kunnen brengen. De reden dat Rochdale geen A-1 oordeel heeft
gekregen is gelegen in de risico’s welke het CFV verbonden ziet in de overname door Rochdale van
(een deel) van Far West en de aan dat bezit verbonden investeringsverplichtingen. Deze overname is
begin 2012 geëffectueerd. Rochdale heeft haar beleid en geplande activiteiten bij het actualiseren van
de meerjarenbegroting in 2011 hierop afgestemd en aangepast. Of Rochdale in 2012 weer een A-1
oordeel zal krijgen valt niet met zekerheid te zeggen. Zo zal de door het kabinet aangekondigde huurtoeslagheffing bij woningcorporaties de investeringsruimte vanaf 2014 (mogelijk 2013) verder beperken en het is nog niet duidelijk hoe het CFV hier in haar oordeelsvorming mee om zal gaan. Rochdale
heeft haar beleid en voorgenomen activiteiten hier al wel op aangepast.
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Het solvabiliteitsoordeel 2011 is gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi), welke is gebaseerd
op het jaarverslag over 2010. In 2011 heeft Rochdale het oordeel “voldoende solvabiliteit” gekregen.
Ten opzichte van vorig jaar is het inzicht in de gevolgen van de ontbinding en verdeling van Far West
over de leden, waaronder Rochdale, verbeterd. Dit inzicht heeft er toe geleid dat het CFV, waar zij zich
vorig jaar nog van een oordeel onthield, nu weer een positief oordeel kon afgeven.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft jaarlijks een oordeel over de kredietwaardigheid van een woningcorporatie. Op basis van de Prospectieve informatie 2010-2015 heeft het WSW
in 2011 aangegeven dat Rochdale onveranderd kredietwaardig is en dat gebruik gemaakt kan blijven
worden van de kredietgarantiefaciliteiten van het WSW. De kredietwaardigheid van Rochdale is in
haar brief van 21 september 2011 door het WSW bevestigd. Het WSW faciliteert tot en met 2013 geen
borging van extra financieringen, maar wel van herfinancieringen, hetgeen aansluit bij het financieel
beleid van Rochdale.

Financiële positie
Het groepsvermogen op basis van bedrijfswaarde bedraagt ultimo 2011: € 746,1 miljoen (2010: € 731,1
miljoen). De toename van € 15,0 miljoen wordt geheel veroorzaakt door het positieve resultaat over 2011.
De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde bedraagt 30,3% over 2011 (2010: 29,6%). Rochdale streeft
naar een solvabiliteitspercentage van minimaal 25,0% op basis van bedrijfswaarde. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat het solvabiliteitspercentage tot en met 2014 rond de 30% zal bewegen om daarna
te stijgen naar 35% in 2016. De toename van de solvabiliteit wordt veroorzaakt door de voorgenomen
bezuinigingen en het verminderen van het aantal projecten.
De interestdekkingsgraad (ICR) over 2011 is 1,13. Dit is conform de prognose die in de meerjarenbegroting
is afgegeven. In de meerjarenbegroting is aangegeven dat het verhogen van de inkomsten voor 2012
prioriteit heeft, met als ultiem doel de ICR naar het minimaal vereiste niveau van 1,4 te brengen.
De liquiditeitspositie van Rochdale is in 2011 verbeterd. Het saldo liquide middelen onder aftrek van de
schulden aan kredietinstellingen bedraagt € 11,7 negatief ten opzichte van € 54 miljoen negatief ultimo
2010. Het beleid van Rochdale is om een minimale liquiditeitspositie aan te houden en maximaal de
kortgeldfaciliteit te benutten, om de rente lasten te verlagen.
De loan to value voor 2011 bedraagt 71%, dat is 2% lager dan in 2010 en 4% lager dan het uitgangspunt voor het financieel beleid. Dit wordt veroorzaakt door een grotere toename van de bedrijfswaarde
dan de toename van de leningenportefeuille.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft het noodzakelijk om de kasstromen scherp in de gaten
te houden. Dit vertaalt zich naar een in de komende jaren beperkt investeringsprogramma, waarbij de
investeringen niet groter zijn dan het saldo van de exploitatie plus verkoopopbrengsten. Tegenvallende
exploitatie of verkoopopbrengsten hebben een directe bijstelling van investeringen tot gevolg. Om dit in
goede banen te leiden worden de in een jaarschijf van de meerjarenplanning opgenomen investeringen
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verspreid over het jaar, als het saldo het toelaat, vrijgegeven. Binnen de exploitatie wordt gestreefd naar
lagere kosten en hogere opbrengsten. Het is absoluut noodzakelijk dat de ICR naar het minimaal vereiste
niveau stijgt.

Jaarresultaat 2011
Ten opzichte van 2010 is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen afgenomen met
€ 11 miljoen naar € 28,5 miljoen negatief. In het verslagjaar is conform beleid meer aan onderhoud uitgegeven, effect ruim € 6 miljoen. Dit wordt deels gecompenseerd door de rentelasten die iets zijn gedaald.
Op basis van geactualiseerde taxaties van de ontwikkel- en grondposities, waaronder verworven oude
kantoorgebouwen zijn de afwaarderingen c.q. getroffen voorzieningen opnieuw beoordeeld. Dit heeft
een negatief effect op het resultaat van € 20 miljoen welke is opgenomen onder de maatschappelijke
bestedingen.
Het jaarresultaat voor mutaties actuele waarde is met € 5 miljoen afgenomen naar € 23,1 miljoen negatief.
Omdat niet zeker is dat alle fiscale verliezen in de toekomst gecompenseerd kunnen worden als gevolg
van ontwikkelingen in de interpretatie van VSO 2, is besloten om de latente belastingvordering met
€ 7,5 miljoen te verlagen.
In voorgaande jaren was de waarde van het aandeel in Far West, mede gezien de onzekerheid over
het te verkrijgen deel van het bezit, voorzichtig ingeschat. Op basis van de verdeling is een nieuwe
berekening gemaakt van het bezit dat overgaat naar Rochdale. Dit geeft een eenmalig resultaat van
€ 12,7 miljoen als onderdeel van het resultaat deelnemingen.
Het jaar 2011 is afgesloten met een positief resultaat na mutaties actuele waarde van € 15 miljoen,
terwijl het resultaat over 2010 nog € 27,3 miljoen negatief was. De totale mutatie actuele waarde in
2011 was € 38,2 miljoen positief, bestaande uit een negatieve mutatie voorgaand jaar van € 82,5 miljoen en een positieve mutatie met betrekking tot lopend jaar van € 120,7 miljoen.
Rochdale heeft een aantal complexen in gedeeld eigendom. In de bedrijfswaardeberekening ultimo
2010 is hier onvoldoende rekening mee gehouden. In de berekening zijn teveel opbrengsten ingerekend, terwijl Rochdale slechts recht heeft op een deel. Dit is in de bedrijfswaarde van 2011 hersteld,
wat een negatief effect heeft van € 65,9 miljoen, ofwel 3% van de MVA in exploitatie. Deze constatering is aanleiding geweest voor aanvullende analyses op de bedrijfswaardeberekening. Nadere analyse van de verschillen tussen de bedrijfswaarde ultimo 2011 en ultimo 2010 heeft geleid tot correcties
van huurniveau’s, levensduren en restwaarden in de bedrijfswaardeberekening van 2010. Al deze verschillen leiden tot een bedrijfswaarde die ultimo 2010 € 16,6 miljoen lager is dan zoals opgenomen in
de jaarrekening 2010. Dit is 0,8% van de MVA in exploitatie. Wij hebben deze correcties gekwalificeerd
als een materiële fout, maar niet als een fundamentele fout en derhalve is deze correctie in het resultaat 2011 verwerkt. Bij het komen tot dit oordeel speelt een belangrijke rol de inherente subjectiviteit
van de bedrijfswaardeberekening en de daarbij gehanteerde parameters, zoals ook blijkt uit de aanzienlijke waardemutaties in zowel 2010 als 2011.
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De mutatie in de bedrijfswaarde met betrekking tot lopend jaar is met name het gevolg van de toename
van het aantal woningwaarderingspunten.

Financiering
Rochdale heeft ultimo 2011 een leningenportefeuille van € 1.556,5 miljoen ten opzichte van € 1.543,3
miljoen ultimo 2010. De toename van € 13,2 miljoen wordt veroorzaakt door in 2011 nieuw aangetrokken leningen en volstorting van een rollover lening van in totaal € 103,4 miljoen gesaldeerd met contractuele aflossingen in 2011 van € 90,2 miljoen. De lichte toename van de leningenportefeuille wordt
veroorzaakt door het in december 2011 aantrekken van een lening van € 20 miljoen die is bestemd
voor de herfinanciering van leningen die begin 2012 zijn afgelost. Als we deze lening elimineren in de
vergelijking met vorig jaar is sprake van een lichte daling van de leningenportefeuille met € 6,8 miljoen.
De gemiddelde gewogen rentevoet van de leningenportefeuille in 2011 bedroeg 4,458% (2010: 4,55%).
Zekerstelling van de beschikbaarheid van financiering en beheersing van de rentelasten en renterisico is van groot belang voor de financiële continuïteit van Rochdale. Daarom vindt periodiek overleg
plaats over het treasurybeleid in de treasurycommissie. Hierbij wordt Rochdale ondersteund door een
adviesbureau op het gebied van treasury.
In 2011 is de tijdelijke regeling voor staatssteun aan woningcorporaties ingegaan. Deze regeling
maakt een onderscheid tussen enerzijds Diensten van Algemeen en Economisch Belang ( = DAEB)
zoals sociale huurwoningen met een huursom < € 652,- (prijspeil 2011) en maatschappelijk vastgoed en anderzijds niet-DEAB activiteiten zoals vrije sector huurwoningen (> € 652,- ) en commerciële bedrijfsruimten in de plint. Investeringen in niet-DAEB activiteiten komen niet in aanmerking voor
financiering met WSW-borging. Hiervoor is Rochdale aangewezen op marktfinanciering. De omvang
van de externe financiering is afhankelijk van de kasstromen uit deze exploitaties en de gerealiseerde
LTV ( = Loan to Value) op het project. Een deel van de investering zal daarbij te allen tijde door inbreng
van interne financiering worden bereikt.

Bedrijfswaarde
Rochdale waardeert haar bezit sinds 2010 tegen actuele waarde, in casu 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. 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 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 vast
gesteld op 1% boven inflatie heeft Rochdale deze vastgesteld op het inflatiepercentage, gezien de
beleidsmatige voornemens efficiënter te gaan werken.
In 2011 zijn de vernieuwde richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Toegelaten Instellingen aangenomen (hierna: RJ 645). De nieuwe richtlijnen hebben voornamelijk betrekking op de waardering van
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onroerende zaken in exploitatie. Toepassing van de nieuwe RJ 645 is verplicht vanaf het boekjaar 2012,
waarbij eerdere toepassing is toegestaan. Omdat Rochdale vorig jaar al de waarderingsgrondslag voor
de onroerende zaken in exploitatie heeft gewijzigd, is besloten om niet al in 2011 weer de waarderingsgrondslag aan te passen, maar te wachten tot 2012. In de loop van 2012 zal Rochdale besluiten welke
waarderingsgrondslag zal worden gekozen.
De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie is in 2011 met € 78 miljoen toegenomen tot
€ 2.193 miljoen (2010: € 2.115 miljoen). Deze toename is als volgt opgebouwd:
Correcties op waarderingen ultimo 2010

-82.551

Autonome ontwikkeling

-25.864

Voorraadmutaties
Parameterwijzigingen
Niveauwijzigingen
Mutatie in de rentabiliteitswaardecorrectie
Totaal mutatie
De mutatie van de bedrijfswaarde wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 van het jaarverslag.
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1.321
8.130
155.837
9.644
78.415
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5	Jaarrekening
5.1	Geconsolideerde balans per 31 dec. 2011
		

Bedragen x €1.000 (na voorgestelde resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref

2011		

2010

Vaste activa					
Immateriële vaste activa

1				

Goodwill		

0		

Totaal immateriële vaste activa			

288

0		

Materiële vaste activa

2				

Onroerende en roerende zaken in exploitatie

2.1

2.193.801		

2.115.386

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

2.2

37.801		

63.946

2.3

39.867		

51.510

288

Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

Totaal materiële vaste activa			 2.271.469		 2.230.842
Financiële vaste activa

3				

Deelnemingen

3.1

Leningen u/g

3.2

3.292		

4.849

Latente belastingvorderingen

3.3

13.450		

21.345

Leningen aan deelnemingen

3.4

45.039		

49.189

17.926		

Totaal financiële vaste activa			

13.441

79.707		

88.824

Totaal vaste activa			 2.351.176		 2.319.954
Vlottende activa

4				

Voorraden

4.1		

21.990		

40.932

Onderhanden werk

4.2		

26.161		

58.351

					
Onderhanden projecten

5		

0		

0

					
Vorderingen

6				

Huurdebiteuren

6.1

1.365		

1.742

Vorderingen op deelnemingen

6.2

20.319		

16.469

Vorderingen gemeenten

6.3

0		

1.268

Overige vorderingen

6.4

13.894		

12.163

Overlopende activa

6.5

5.868		

10.729

Totaal vorderingen			

41.446		

42.371

Liquide middelen

7		

20.975		

7.999

Totaal vlottende activa			

110.572		

149.653

TOTAAL ACTIVA			 2.461.748		 2.469.607
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PASSIVA

Ref

Groepsvermogen

8				

Eigen vermogen		

2011		
746.132		

Totaal groepsvermogen			
Voorzieningen

2010
731.129

746.132		

731.129

9				

Voorziening maatschappelijke bestedingen		

10.916		

7.286

Overige voorzieningen		

18.385		

19.428

Totaal voorzieningen			

29.301		

26.714

					
Langlopende schulden

10				

Leningen overheid en kredietinstellingen

10.1

1.556.559		

1.543.333

Waarborgsommen

10.2

11.726		

12.312

1.883		

1.921

Overige langlopende schulden		

Totaal langlopende schulden			

1.570.168		

Kortlopende schulden

11				

Schulden aan kredietinstellingen

11.1

Schulden aan leveranciers		

32.653		

62.038

11.416		

17.842

75		

573

Schulden aan deelnemingen

11.2

Belastingen en premies sociale verzekeringen

11.3

5.537		

8.628

Overige kortlopende schulden

11.4

15.732		

10.879

Overlopende passiva

11.5

50.734		

54.238

1.557.566

Totaal kortlopende schulden			

116.147		

154.198

TOTAAL PASSIVA			

2.461.748		

2.469.607
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5.2	Geconsolideerde winst- en verliesrekening
per 31 dec. 2011
		

Bedragen x €1.000 (na voorgestelde resultaatbestemming)
Ref

2011

2010

Bedrijfsopbrengsten			
Huren

12

203.928

200.121

Vergoedingen

13

18.851

17.777

Netto-omzet koopprojecten

14

18.420

16.498

Verkoop onroerende goederen

15

16.948

21.512

Wijziging in onderhanden werk

16

-10.661

-14.425

Geactiveerde kosten werkapparaat		

3.870

3.426

17

14.348

24.702

Totaal bedrijfsopbrengsten		

265.704

269.611

Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten			
Kosten uitbesteed werk en externe kosten

18

7.179

3.291

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

19

9.632

8.256

Maatschappelijke bestedingen

20

52.925

59.361

Erfpacht		

3.093

3.107

21

30.002

31.654

Sociale lasten		

3.916

3.814

Lonen en salarissen
Pensioenlasten

22

5.045

4.991

Lasten onderhoud

23

47.425

41.149

Overige organisatielasten

24

20.936

17.022

Zakelijke bedrijfslasten

25

14.606

13.078

Overige lasten

26

34.866

36.373

Totaal bedrijfslasten		

229.625

222.096

Bedrijfsresultaat		

36.079

47.515

Financiële baten en lasten

		

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

27

1.601

3.832

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten

28

3.233

2.826

Rentelasten en soortgelijke kosten

29

-69.428

-71.864

Saldo financiële baten en lasten		

-64.594

-65.206

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting		

-28.515

-17.691

7.895

-661

Belastingen op resultaat uit bedrijfsuitoefening

30

Resultaat deelnemingen

31

13.305

-1.004

Jaarresultaat voor mutatie actuele waarde		

-23.105

-18.034

32

-82.551

0

Mutatie actuele waarde lopend jaar		

Mutatie actuele waarde voorgaand jaar

120.659

-9.317

Totaal mutatie actuele waarde		

38.108		 -9.317

Jaarresultaat		

15.003
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5.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2011
Bedragen x €1.000
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

2011

Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat		

2010
36.079		

47.515

Aanpassingen als gevolg van consolidatie				
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen
Wijzigingen in onderhanden werk
Resultaat op verkopen
Maatschappelijke bestedingen

9.632		

8.256

10.661		

14.425

-16.948		

-20.435

56.287		

60.130

Totaal kasstroom uit bedrijfsuitoefening		

59.632		

62.376

Veranderingen in werkkapitaal				
Voorraden
Onderhanden werken en projecten
Vorderingen
Kortlopende schulden

1.822		

-33.320

12.689		

3.564

925		

7.474

-9.709		

6.856

Totaal veranderingen in werkkapitaal		

5.727		

-15.426

Mutatie voorzieningen		

-1.042		

-12.806

Kasstroom uit bedrijfsoperaties		

100.396		

81.659

Kasstromen uit rentelasten en -baten
Ontvangen interest
Betaalde rente

			
3.675		

3.011

-68.599		

-71.863

Totaal kasstromen uit rentelasten en -baten		

-64.924		

-68.852

Kasstroom uit operationele activiteiten		

35.472		

12.807

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

			
-62.449		

-134.325

47.939		

50.989

-690		

-5.503		

9.487		

7.806

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		

-5.713		

-81.033

Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aangetrokken leningen

103.400		

188.000

Contractaflossingen op leningen

-90.218		

-122.942

1.007		

3.907

-1.587		

-2.345

Ontvangen waarborgsommen en overige
langlopende schulden
Uitbetaalde waarborgsommen en overige
langlopende schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten		

12.602		

66.620

Toename/afname geldmiddelen		

42.361		

-1.606

Stand liquide middelen 1/1			

7.999

Stand schulden aan kredietinstellingen 1/1			

-62.038

Totaal			

-54.039

Stand liquide middelen 31/12			

20.975

Stand schulden aan kredietinstellingen 31/12			

-32.653

Totaal			

-11.678

Toe/afname geldmiddelen			

42.361
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5.4	Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Regelgeving
In januari 2011 is RJ-Uiting 2011-2 uitgebracht waarbij RJ 645 is herzien. Deze is verplicht van toepassing
vanaf het boekjaar 2012 met de aanbeveling deze vanaf het verslagjaar 2011 toe te passen. Rochdale
heeft besloten de aanbeveling niet te volgen en de nieuwe uiting vanaf het boekjaar 2012 toe te passen.
De jaarrekening 2011 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 de oude RJ 645 zijn gevolgd.
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Woningstichting Rochdale (hierna:
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 Rochdale 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 er sprake is van beslissende zeggenschap, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden
om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd. Rochdale heeft eveneens verbindingen in de vorm van
een aantal stichtingen waarmee bestuurlijke en financiële (b.v. verstrekte leningen) banden bestaan, welke
niet gekwalificeerd worden als groepsmaatschappijen en derhalve niet zijn mee-geconsolideerd.
In de consolidatie zijn de volgende 100% deelnemingen (rechtstreeks en middellijk) opgenomen:
•	Rochdale Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale Onderhoud B.V., gevestigd te Zaandam;
•	Rochdale Holding B.V., gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale 2008 B.V., gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale Participaties B.V., gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam;
•	RH Vastgoed Amstelveen B.V., gevestigd te Amsterdam;
•	Exploitatiemaatschappij Brandemeer B.V., gevestigd te Zwolle;
•	RochDAM B.V., gevestigd te Amsterdam.
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.
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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.
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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling
Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als intern
geformaliseerd en extern gecommuniceerd. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke
verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase heeft plaatsgevonden.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Activa en verplichtingen
worden 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 duizendtallen.
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Schattingen
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 gerappor
teerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en veronder
stellingen hebben met name betrekking op de bedrijfswaardeberekening, de bepaling van de
voorzieningen en de belastinglatentie. 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.

Schattingswijziging
In de jaarrekening 2011 is een schattingswijziging doorgevoerd ten aanzien van de waardering van
de activa in exploitatie. Rochdale heeft met ingang van 2011 haar inschatting van de toekomstige
onderhoudsuitgaven bijgesteld. In de laatste 5 exploitatiejaren wordt nu rekening gehouden met een
lineaire afbouw van planmatig onderhoudsuitgaven. Het effect van de schattingswijziging bedraagt
€ 39,4 miljoen positief.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen posten. Deze financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afgeleide financiële instrumenten / derivaten
Binnen het treasurybeleid van Woningstichting Rochdale dient het gebruik van derivaten ter beperking
van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Op grond van het vigerende interne treasury
statuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het
belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de
totale leningen -/beleggingenportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik
te maken van deze instrumenten . Een derivaat kan slechts worden afgesloten indien er een onder
liggende lening aanwezig is.
Waardering
Rochdale maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps ter afdekking van de
gelopen risico’s betreffende renteschommelingen. Dergelijke financiële instrumenten worden bij de
eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde.
Op het moment van de eerste verantwoording rubriceert Rochdale de derivaten onder de reikwijdte
van RJ 290 op portefeuillebasis in de onderstaande subcategorieën:
Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting
De afdekkingen worden volgens kostprijshedge-accounting verwerkt, indien voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden:
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• de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en
de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties zijn gedocumenteerd;
• de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities zijn gedocumenteerd;
• de ineffectiviteit is in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge-accounting voldoen, worden als volgt
verantwoord. Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt ook het
derivaat tegen kostprijs gewaardeerd.
Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het hedgeinstrument niet geherwaardeerd. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie
leidt tot een financieel actief of een financiële verplichting, dan worden de daarmee verbonden nog
niet in het resultaat verwerkte winsten of verliezen in dezelfde periode(n) in de winst- en verliesrekening
verantwoord als waarin het verkregen actief of de aangegane verplichting van invloed is op resultaat.
Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname van een
niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting of indien een verwachte toekomstige transactie
betreffende een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting een bindende overeenkomst
wordt waarvoor kostprijshedge-accounting wordt toegepast, worden de hiermee samenhangende nog
niet in het resultaat verwerkte winsten en verliezen verantwoord in de winst-en-verliesrekening in dezelfde periode(n) als waarin het verworven actief of de aangegane verplichting het resultaat beïnvloedt.
Tot het moment van verantwoording in de winst-en-verliesrekening, worden eventueel gerealiseerde
winsten of verliezen van hedge-instrumenten als overlopende posten op de balans opgenomen.
Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
• Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt
toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de
balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt.
• De hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte
positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten
als volgt plaats:
• Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting vanaf dat
moment stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument
dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance
was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off balance of op de balans, tot het moment waarop
de afgedekte transactie plaatsvindt.
• Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in in de periode waarin de hedge
effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de winst-enverliesrekening overgebracht.
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Overige derivaten
Overige derivaten met een beursgenoteerde onderliggende waarde worden na de eerste waardering
gewaardeerd tegen de reële waarde. Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële
waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Overige derivaten met een onderliggende waarde die niet-beursgenoteerd is, worden na de eerste
waardering gewaardeerd tegen de kostprijs. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening
verwerkt zodra de derivaten aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan. Indien de reële waarde negatief is, wordt een voorziening opgenomen voor verlieslatende contracten.
Risico’s
Door woningstichting Rochdale worden binnen het treasurybeleid de volgende risico’s onderkend:
Valutarisico
Woningstichting Rochdale is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico.
Renterisico
Woningstichting Rochdale loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende
schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele
renteafspraken loopt woningstichting Rochdale risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt woningstichting Rochdale risico’s over de
marktwaarde. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot
renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft woningstichting Rochdale renteswaps gecontracteerd, zodat zij een variabele
rente ontvangt en een vaste rente betaalt. Na afsluiting van de langlopende lening met een variabele
rente wordt dan, per saldo met de renteswap, een vaste rente betaald.
Liquiditeitsrisico
Woningstichting Rochdale maakt gebruik van meerdere banken teneinde over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de
bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
Kredietrisico
Binnen Rochdale is het risico met betrekking tot de huurdebiteuren relatief hoog. Hiervoor is een voorziening getroffen en daarnaast is in 2011 een traject gestart om de huurincasso te optimaliseren. Ten
opzichte van 2010 is de stand van de huurdebiteuren met ruim € 1 miljoen gedaald.
Daarnaast loopt Rochdale kredietrisico uit hoofde van de aanwezige swaps. De verstrekkende partijen
zouden immers bij onvoorziene omstandigheden niet aan hun verplichtingen uit hoofde van de swaps
kunnen voldoen.
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Omdat Rochdale in het bezit is van swaps bestaat de mogelijkheid van een margin call. Zie bladzijde
155 voor meer informatie over dit onderwerp.

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 (on)roerende zaken in exploitatie, (on)roerende zaken in ontwikkeling en (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie.
(On)roerende zaken in exploitatie
(On)roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de bedrijfswaarde.
Uitgaven na eerste verwerking (de zogenoemde na-investeringen) worden geactiveerd voor zover
de investeringen een verhoging van de bedrijfswaarde tot gevolg hebben, rekening houdend met de
bedrijfswaarderuimte waartoe de na-investering behoort.
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit
hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatteresterende 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 lange termijn en bedrijfsmatige en 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
2011 intern geformaliseerde meerjaren begroting en bestrijken een periode van vijf 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.
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Uitgangspunten bedrijfswaardeberekening
•	Jaarlijkse inflatievolgende huurverhogingen (voorgaand jaar: idem). Voor 2012 is de jaarlijkse huurverhoging 2,3% (2013 en verder: 2,0%).
•	Jaarlijkse huurderving van 1,2% voor het gehele bezit wat doorgeëxploiteerd wordt. (voorgaand jaar
1,0% voor het gehele bezit); Voor de sloopcomplexen waarvoor een besluit genomen is wordt voor
de drie jaar voor sloop respectievelijk 25, 50 en 75% berekend. Voor verkoopcomplexen wordt de
eerste vijf prognosejaren met een huurderving gerekend van 3,75%. Daarna wordt weer gerekend
met 1,2% omdat de verkoopbaten ook voor vijf jaar zijn ingerekend.
• Huurharmonisatie wordt meegenomen voor zover het huurbeleid in harmonisaties voorziet en alleen
voor de eerste vijf jaren.
•	Jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten: 2,0% (voorgaand jaar 2,0%).
•	Genormeerde variabele lasten (belastingen en verzekeringen) van € 349 per woning (voorgaand
jaar: € 335).
• Onderhoudsnorm per woning
-

Klachtenonderhoud

€ 220

-

Planmatig onderhoud

€ 608

-

Mutatieonderhoud

€ 196

-

Totaal

€ 1.024

• De genormeerde onderhoudskosten kennen een jaarlijkse stijging van 2,3% in 2013 tot 3% in 2016
en verder.
•	Vanaf 2011 worden de planmatige onderhoudslasten gedurende de laatste vijf jaar van de levensduur lineair afgebouwd.
• De periode waarover toekomstige kasstromen contant worden gemaakt, wordt bepaald door de
geschatte resterende levensduur van de complexen/investering. De levensduur bedraagt maximaal
50 jaar.
• De minimale levensduur bedraagt 15 jaar tenzij er een sloopbesluit is of het complex verkocht gaat worden.
Complexen van woningen die bij mutatie verkocht worden hebben een minimale levensduur van 25 jaar.
• De disconteringsvoet is ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd en bedraagt 5,25%.
• Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille. Dit betreft het verschil tussen de contante waarde van de
verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en de waardering van deze post op de balans.
• De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als
de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een
verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter
bepaling van dit bedrag worden indien nodig taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe
deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd.
	Aangezien hoofdzakelijk wordt verkocht 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.
• Bij de bepaling van de restwaarde wordt onderscheid gemaakt tussen opstallen op eigen grond en
opstallen met erfpacht.
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• In geval van eigen grond wordt de restwaarde bepaald als resultante van de op kasstromen gebaseerde waarde van de grond, gegeven de verwachte bestemming aan het eind van de levensduur,
gecorrigeerd voor te maken kosten zoals uitplaatsingkosten, kosten van sloop en opnieuw bouwrijp maken. Deze kasstromen worden geïndexeerd naar het einde van de levensduur en contant
gemaakt met de disconteringsfactor. Uitgangspunt bij de verwachte bestemming van de grond is
bouwrijpe grond met een sociale huurbestemming. Voor zelfstandige woongelegenheden wordt
uitgegaan van de fictie van een grondwaarde van € 20.000 en kosten (uitplaatsing, sloop, bouwrijp
maken, bodemsanering en proceskosten) van € 15.000, hetgeen resulteert in een netto restwaarde
van € 5.000.
Bij opstallen op erfpacht is alleen sprake van restwaarde indien en voor zover de erfpacht is of wordt
afgekocht voor het einde van de levensduur en de afkooptermijn de levensduur van de opstallen
overschrijdt. In dat geval wordt de restwaarde berekend op basis van de restwaarde van het af
gekochte erfpachtrecht bij het einde van de economische levensduur.
(On)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. 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.
(On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen (evenredig over de looptijd en rekening houdend met de restwaarde). De afschrijving vangt aan in het eerste volle boekjaar volgend op de aanschaf.

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij een kapitaaldeelname 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
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gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deel
neming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van
deze deelneming. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan de grondslagen wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de deelneming.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde. Bij een kapitaaldeelname van kleiner dan 20%
wordt ervan uitgegaan dat geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend.
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 netto bedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva
wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa.
Dividenden van deze deelnemingen worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden
gesteld.
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
Een latente belastingvordering of een voorziening voor–latente belastingverplichtingen 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. De latente belastingposities zijn tegen nominale waarde
gewaardeerd.
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Overige financiële vaste activa
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd financiële
instrumenten.

Vlottende activa
Voorraden
De voorraad woningen (opgeleverd maar nog niet verkocht) wordt gewaardeerd tegen vervaardigings
prijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze 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 werk
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.
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 -kosten 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 uitgevoerde deel
van het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel.
Een debetstand van het totaal van alle onderhanden projecten, wordt als totaalsaldo gepresenteerd
onder de vlottende activa. Een creditsaldo onder de kortlopende schulden.
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In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst- en verlies
rekening verwerkt in de post netto omzet koopprojecten 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.
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 deelnemingen 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 die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten.

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.
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Overheidsbijdragen
Onder deze post zijn de overheidsbijdragen opgenomen.

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.

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 definitieve ontwerpfase heeft plaats
gevonden.
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Personeelsbeloningen
De pensioenen zijn verzekerd bij pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds) en betreffen een
toegezegd-pensioenregeling. Rochdale heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. De corporatie verwerkt daarom alleen de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als
last in de winst-en-verliesrekening.
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend
passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Lasten Onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake wanneer 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.

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 2009 een nieuwe vaststellingsovereenkomst (VSO II) overeengekomen
met een looptijd tot en met 2012. In VSO II is onder andere voorgeschreven op welke wijze de activa
en passiva die in 2006 en 2007 op grond van VSO I niet waren belast voor de heffing van de vennootschapsbelasting op de openingsbalans per 1 januari 2008 dienen te worden gewaardeerd. Verder
regelt VSO II op welke wijze het resultaat op projectontwikkeling ingeval van gemengde projecten
en het resultaat op kooptussenvormen dient te worden verantwoord. De belastingen in de winst- en
verliesrekening worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt daarbij rekening
gehouden met wijzigingen in latente belastingvorderingen en -verplichtingen uit hoofde van wijzigingen in het belastingtarief, een herbeoordeling van de realisatiemogelijkheid van latente belasting
vorderingen 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.
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De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van de
schulden aan kredietinstellingen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties
in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder
operationele activiteiten).

139

jaarrekening 2011

5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
Goodwill
1 januari 2011
Verkrijgingsprijs

1.575

Cumulatieve afschrijvingen

1.287

Boekwaarde

288

Mutaties
Afschrijvingen

288

31 december 2011
Verkrijgingsprijs

1.575

Cumulatieve afschrijvingen

1.575

Boekwaarde

0

Afschrijvingspercentage

10-20%

De afschrijvingstermijn van de geactiveerde goodwill van de projectdeelnemingen is bepaald op vijf
jaar. In verband met duurzame waardevermindering van de desbetreffende deelnemingen is de goodwill in 2011 versneld afgeschreven.
De goodwill heeft betrekking op aankopen van projectdeelnemingen en acquisitie van activiteiten.
Hieronder is een specificatie opgenomen van de goodwill en de bijbehorende boekwaarden:
Specificatie goodwill en bijbehorende boekwaarden		
Grondbank Badhuisweg Beheer BV	

2011

2010

0

283

ZOM Deelnemingen BV	

0

5

Totaal

0

288
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2. Materiële vaste activa
2.1. Materiële vaste activa in exploitatie
De bedrijfswaarde in het verslagjaar 2011 is toegenomen met een bedrag van € 78,4 miljoen ten
opzichte van de bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar.
Bedrijfswaarde 01-01-2011

2.115.386

Voorraadmutaties
Overboeking van activa in ontwikkeling

104.925

Overige investeringen

3.986

Vrijval voorziening maatschappelijke bestedingen

-56.283

In exploitatie genomen voorraad

17.155

Overboeking naar voorraad

-1.598

Overboeking naar activa in ontwikkeling

-1.432

Desinvesteringen

-25.698

Overige mutaties

-747
40.307

Resultaatmutaties
Waardemutaties

38.108

Mutatie totaal

78.415

Bedrijfswaarde 31-12-2011

2.193.801

In de bovenstaande tabel is het verloop van de post materiële vaste activa in exploitatie verbijzonderd
naar mutaties in de verkrijgingprijzen en waardemutaties en welke mutaties betrekking hebben op
balansposities en welk deel ten bate of laste van het resultaat komt in het lopende boekjaar.
De toelichting op het verloop van de bedrijfswaarde op de volgende bladzijden, is gebaseerd op
de verschillenanalyse. Hierin worden de waardeveranderingen als gevolg van verschillen tussen
het voorgenomen beleid - waaronder geraamde voorraadmutaties - en het gerealiseerde beleid (de
gerealiseerde voorraadmutaties) gespecificeerd. Daarnaast worden verschillen veroorzaakt door
actualisering van het eigen beleid en verschillen die voortkomen uit externe factoren. Eigen beleid
heeft bijvoorbeeld betrekking op de verwachte verkopen, het huur- en onderhoudsbeleid. Externe
factoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de verwachte inflatie en marktwaardestijging.
In de bedrijfswaardeberekening komen 16 complexen voor met een negatieve bedrijfswaarde van in
totaal € 1,2 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een lage huur en studenteneenheden(190) met
een korte levensduur.

Gedeeld eigendom
Rochdale heeft een samenwerkingsverband met Duwo Studentenhuisvesting. Samen met Duwo is er
gedeeld eigendom van 2.005 eenheden. Rochdale heeft een samenwerkingsverband met Woningbouwvereniging Stadgenoot en Woningstichting Eigen Haard. Met deze partijen heeft Woningstichting
Rochdale 34 studentenwoningen op de Zuidas in gedeeld eigendom.
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Toelichting op de mutatie bedrijfswaarde
De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren:
Specificatie verloop totale bedrijfswaarde:
Effect op Bedrijfswaarde in (EUR 1.000)
Correcties op waarderingen ultimo 2010
Verhuureenheden in gedeeld eigendom
Overige parameter- en niveauwijzingen

-65.947
-16.604
-82.551

Autonome ontwikkeling
Vrijval kasstromen
Effect één jaar opschuiven

-137.581
111.717
-25.864

Voorraadmutaties
Verbetering
Verkoop
Sloop
Nieuwbouw
Aankoop
Administratieve correcties

7.887
-15.209
379
23.895
438
-4.171
13.219

Parameterwijzigingen
Wijziging verkoopopbrengsten en sloopopbrengsten
Levensduur
Huurstijging
Inflatie/lastenstijging
Discontovoet

-22.018
37.364
2.780
-9.996
0
8.130

Niveauwijzigingen
Huren

117.785

Onderhoudsuitgaven

36.253

Overige exploitatieuitgaven

-25.778

Verkoop
Sloop

1.847
20.512

Verbetering

0

Restwaarde

5.218
155.837

Rentabiliteitswaardecorrectie
Autonome ontwikkeling

-5.547

Wijzigingen in lopende leningen

-2.554

Discontovoet
Nieuwe leningen
RWC mutatie SWAPS	

0
15.063
2.682
9.644

Totaal mutatie
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Toelichting op specificatie verloop totale bedrijfswaarde:
Correcties op waarderingen ultimo 2010 van € 82,6 miljoen negatief:
•	Rochdale heeft een aantal complexen in gedeeld eigendom. In de bedrijfswaardeberekening ultimo
2010 is hier onvoldoende rekening mee gehouden. In de berekening zijn teveel opbrengsten ingerekend, terwijl Rochdale slechts recht heeft op een deel. Dit is in de bedrijfswaarde van 2011 hersteld,
wat een negatief effect heeft van € 65,9 miljoen, ofwel 3% van de MVA in exploitatie. Deze constatering is aanleiding geweest voor aanvullende analyses op de bedrijfswaardeberekening 2010 en 2011.
• Nadere analyse van de verschillen tussen de bedrijfswaarde ultimo 2011 en ultimo 2010 heeft geleid
tot correcties van huurniveau’s, levensduren en restwaarden in de bedrijfswaarde berekening van
2010. Al deze verschillen leiden tot een bedrijfswaarde die ultimo 2010 € 16,6 miljoen lager is dan
zoals opgenomen in de jaarrekening 2010. Dit is 0,8% van de MVA in exploitatie.
• In de berekening van de bedrijfswaarde hebben kleine wijzigingen grote gevolgen voor de waarde.
De bedrijfswaardeberekening bevat een aantal parameters die inherent subjectief zijn en resulteren
in een hoge mate van gevoeligheid voor wijzigingen in deze parameters. Dit betreft onder andere
aanpassingen in de disconteringsvoet, omgevingspunten en inschatting tempo van verkopen
- In de bedrijfswaarde 2010 is de disconteringsvoet verlaagd met 0,75%. Dit had een positief effect
op de bedrijfswaarde van Rochdale van € 126 miljoen in 2010.
- In de berekening 2010 is de inschatting van het tempo van de verkopen neerwaarts aangepast,
dit had een negatief effect van € 115 miljoen.
- De toevoeging van de omgevingspunten (+15 en +25) in Amsterdam in 2011 heeft een positief
effect van € 126 miljoen.
• In dit licht bezien is de correctie die wordt toegepast op 2010 van € 82,6 miljoen een materiële, maar
geen fundamentele fout, en is deze fout derhalve in het resultaat 2011 verwerkt.
Autonome ontwikkeling van € 25,9 miljoen negatief:
• Het wegvallen van de (per saldo) positieve kasstromen uit 2011 levert een negatief effect op de
bedrijfswaarde van € 137,8 miljoen op. Hiervan ontstaat € 35,5 miljoen door het wegvallen van de
verkopen die in 2011 werden verwacht.
• Het effect van één jaar opschuiven bedraagt € 111,7 miljoen. Dit word enerzijds veroorzaakt door
verkopen en sloop in 2016 die in de bedrijfswaarde 2011 binnen de horizon vallen. Dit negatieve
effect bedraagt € 0,4 miljoen. Daarnaast wordt het effect van een jaar opschuiven van de exploitatieperiode bepaald door het disconteringsmoment een jaar op te schuiven. Alle toekomstige kasstromen worden één jaar minder contant gemaakt. Dit positieve effect bedraagt € 112,1 miljoen.
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Gevolgen van mutaties in het bezit van € 13,2 miljoen positief:
•	Verbeteringen in het bezit hebben tot een toename van de bedrijfswaarde geleid van € 7,9 miljoen. Dit
kan verdeeld worden in een waardestijging van € 0,85 miljoen in verband met hogere huren, € 0,25
miljoen in verband met taxatiewaardestijging en € 6,8 miljoen in verband met levensduurstijging.
• In 2011 zijn meer woningen verkocht dan geprognosticeerd. Dit heeft een negatief effect op de
bedrijfswaarde van € 15,2 miljoen.
• In de prognose werd verwacht dat er geen vge's zouden worden gesloopt in 2011. In werkelijkheid
zijn 77 vge’s gesloopt, die echter een negatieve bedrijfswaarde hadden. Per saldo heeft het weg
vallen van deze vge's een positief effect van € 0,4 miljoen.
• De nieuwbouw van woningen heeft geleid tot een toename van € 23,9 miljoen.
• De aankoop van woningen heeft geleid tot een toename van bedrijfswaarde met € 0,4 miljoen.
• Het verwerken van correcties leidt tot een afname van € 4,2 miljoen.
Gevolgen aanpassingen parameterwijzigingen ad € 8,1 miljoen positief:
• De marktwaarde index voor de korte termijn is naar beneden bijgesteld met wel 2,5% en vanaf 2016
is deze 1% hoger dan de verwachting van vorig jaar. Dit levert € 22,0 miljoen aan lagere verkoop
opbrengsten en sloopopbrengsten op.
• De gemiddelde levensduur is ten opzichte van 2010 gestegen. Per saldo heeft dit een positief effect
van € 37,4 miljoen.
• De prijsinflatie voor 2011 is bijgesteld van 2,0% naar 2,3%. Dit heeft voornamelijk een positief effect
op de huurinkomsten, toename bedrijfswaarde € 2,8 miljoen.
• De looninflatie is voor de korte termijn licht gestegen met gemiddeld 0,5%, hetgeen een negatief
effect heeft op de loonkosten: € 4,8 miljoen minder bedrijfswaarde. Verder worden de belasting- en
verzekeringskosten voortaan geïndexeerd met de prijsinflatie in plaats van de looninflatie wat een
negatief effect van € 0,5 miljoen oplevert. Verder zijn de bouw- en onderhoudsindex ook op de
korte termijn gestegen met gemiddeld 0,5%, hetgeen een negatief effect heeft van € 4,7 miljoen. De
sloopkosten worden niet langer geïndexeerd, wat € 0,5 miljoen aan extra bedrijfswaarde oplevert.
Overige indexaties kosten nog eens € 0,5 miljoen aan bedrijfswaarde. Dit alles levert een bedrijfswaardedaling in verband met inflatie en lastenstijgingen van € 10 miljoen op.
Gevolgen aanpassingen niveauwijzigingen totaal van € 155,8 miljoen positief
• Onder andere doordat er in 2011 andere vge's zijn gemuteerd dan werd verwacht in de Jaarrekening
2010, liggen de huren ultimo 2011 hoger dan verwacht: € 5,5 miljoen. De gewenste huur is gestegen
ten opzichte van de verwachting in de jaarrekening 2010, hetgeen zorgt voor extra harmonisatieinkomsten: plus € 126,4 miljoen. Per saldo stijgt de bedrijfswaarde met € 131,9 miljoen. Het huurdervingpercentage is gestegen van gemiddeld 1,0% naar 1,4%. Dit heeft een negatief effect op de
bedrijfswaarde van € 14,1 miljoen. Totaal bedragen de niveauwijzigingen voor huren € 117,8 miljoen.
• Met het nieuwe beleid wordt € 36,2 miljoen minder onderhoud ingerekend. Enerzijds wordt er € 3,2
miljoen meer aan onderhoud uitgegeven. Daarnaast wordt er voor het planmatig onderhoud vanaf
dit jaar gerekend met een lineaire afbouw vanaf 5 jaar voor het einde van de levensduur. Vorig jaar
werd tot en met het einde van de levensduur volledige lasten van planmatig onderhoud ingerekend.
De ingerekende afbouw levert een verhoging van de bedrijfswaarde op van € 39,4 miljoen
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• De totale overige lasten die worden ingerekend in de nieuwe bedrijfswaarde liggen € 25,8 miljoen
hoger dan in 2010.
• Ten opzichte van de verwachtingen in jaarrekening 2010 worden meer vge’s verkocht. Enerzijds
heeft dit een positief effect van € 39,6 miljoen in verband met de extra verkoopopbrengsten die
worden ingerekend, anderzijds vallen hierdoor ook exploitatiebaten (€ 50,2 miljoen) en exploitatie
lasten weg (€ 12,4 miljoen). Per saldo stijgt de bedrijfswaarde met € 1,8 miljoen.
• Ten opzichte van de verwachtingen in jaarrekening 2010 worden minder woningen gesloopt. Hierdoor stijgt de bedrijfswaarde met € 10,5 miljoen. Daarnaast hadden in de jaarrekening 2010 ruim
500 van de te slopen vge's sloopkosten van € 20.161 per vge, die zijn vervallen, wat € 10 miljoen
oplevert. Per saldo stijgt de bedrijfswaarde met € 20,5 miljoen.
• Het opnieuw bepalen van canon erfpacht, afkoop erfpacht en de retour restwaarde erfpacht levert
€ 5,2 miljoen meer bedrijfswaarde op.
Rentabiliteitswaardecorrectie ad € 9,6 miljoen positief:
• De autonome ontwikkeling (het effect van de vrijval van voorcalculatorische kasstromen) en het effect
van een jaar opschuiven, geeft een daling van de rentabiliteitswaardecorrectie van € 5,5 miljoen.
• Het effect van wijzigingen in lopende leningen door wijzigingen in renteconversies en vervroegde
aflossingen bedraagt € 2,6 miljoen negatief.
• De mutatie in de rentabiliteitswaarde als gevolg van nieuw aangetrokken leningen geeft een positief
effect van € 15,1 miljoen.
De rentabiliteitswaardecorrectie aangaande mutatie SWAPS bedraagt € 2,7 miljoen positief.
De waarde van het bezit op basis van de WOZ waarde bedraagt:
(x €1.000)
Amsterdam
Zaanstad

2011
4.854.111
632.268

Diemen

461.498

Heemskerk

383.893

Purmerend

380.823

Landsmeer

70.651

Breukelen
Beverwijk
Totaal

900
210
6.784.354
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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, waaronder door gebruikmaken van een onafhankelijke taxateur. Rochdale hanteert
als kasstroomgenerende eenheid een complex of een ontwikkellocatie.
MVA in ontwikkeling
Boekwaarde 1 januari 2011

63.946

Investeringen

58.508

Mutatie voorziening maatschappelijke bestedingen

15.762

Mutatie voorziening maatschappelijke bestedingen door waardeminderingsverliezen

6.500

Overboeking naar voorraad onderhanden werk

-1.621

Overboeking naar (on)roerende zaken in exploitatie

-102.463

Overige mutaties

-2.831

Boekwaarde 31 december 2011

37.801

Per ultimo jaar is er € 36,1 miljoen aan waardeverminderingsverliezen op dit actief in mindering
gebracht. In 2011 is er € 903.000 aan rente toegerekend aan de MVA in ontwikkeling

2.3 Materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
MVA t.d.v. exploitatie
Boekwaarde 1 januari 2011

56.510

Cum waardeverliezen 1 januari

-4.400

Boekwaarde 1 januari 2011

52.110

Investeringen
Mutatie waardeverminderingsverliezen

1.322
-5.000

Desinvesteringen

-4.198

Afschrijvingen

-4.367

Boekwaarde 31 december 2011

39.867

Aanschafwaarde

79.193

Cumulatieve afschrijvingen

-29.926

Cumulatieve waardeverminderingen

-9.400

Boekwaarde 31 december 2011 tegen historische aanschafwaarde

39.867
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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		

20-50 jaar

•	Automatiseringsapparatuur

3 jaar

• Inventarissen

3-10 jaar

•	Vervoermiddelen

3 jaar

3. Financiële vaste activa
Deel- Leningen u/g
nemingen		

Latente belastingvorderingen

Leningen aan
deelnemingen

Totaal

1 januari 2011					
Boekwaarden

13.441

4.849

21.345

49.189

88.824

Mutaties					
(Des-)investeringen

-4.293

Verstrekkingen

-4.293
690

Aflossingen

690

-2.247

-2.650

Waardeverminderingen

-4.897
0

Bijschrijving rente

0

174

174

Resultaat deelnemingen

13.305

Overige mutaties

-4.527

0

-7.895

-1.674

-14.096

13.305

Totaal mutaties

4.485

-1.557

-7.895

-4.150

-9.117

31 december 2011					
Boekwaarden

17.926

3.292

13.450

45.039

79.707

Onder de post leningen aan deelnemingen en leningen U/G zijn contracten opgenomen met een
variabele rente gebaseerd op euribor met een vaste opslag.
Binnen de post financiële vaste activa was de lening aan Far West in 2010 gerubriceerd onder leningen
u/g in plaats van leningen aan deelnemingen. Dit is in de vergelijkende cijfers over 2010 aangepast.
De overige mutaties bij deelnemingen hebben betrekking op:
• Muaties ivm mutaties op deelnemingen die bij begin en/of eind van het jaar negatief gewaardeerd
stonden (824 )
•	Voorzieningen die bij Rochdale getroffen zijn en niet over het resultaat deelnemingen lopen (-5.073)
• Overige correcties (-274), waarvan de belangrijkste oorzaak de afloop van de VOF Deltapolder is, die
niet over het resultaat deelnemingen loopt (292).
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De overige mutaties bij leningen aan deelnemingen hebben betrekking op:
•	Leningen die gepresenteerd waren als deelneming maar feitelijk r/c waren (De Jonge Voorn BV (267)
en Zaanwerf II CV (1.138)
• In 2010 was een lening opgenomen die te maken had met de waardering van de REP (302), echter
dit was nooit een lening.
• Daarnaast was er een correctie op geboekte rente t.a.v. de lening aan Grondbank Badhuisweg
Zaandam CV (-33)

Leningen u/g aan deelnemingen
De lening aan Far West is binnen een jaar opeisbaar. De overige leningen aan deelnemingen (Amstelforte Ontwikkeling CV en Grondbank Badhuisweg CV) kennen een langere looptijd.

Leningen UG
Van de lening aan Stichting Kantoorgebouw Jan Ligthartstraat 5, is € 50.318 binnen een jaar opeisbaar.
Van de lening van Woningstichting Rochdale aan Riemersma autoleasing is € 603.563 opeisbaar
binnen een jaar. Van de lening van Rochdale Projectontwikkeling is €142.620 binnen een jaar op
eisbaar.
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3.1 Deelnemingen
Presentatie wijzigingen i.v.m.
Deelnemingen

Vestigingplaats

Aandeel

Resultaat

Boek-

Voorziening

Neg Waard

Boekwaarde

				

boekjaar

waarde

in TI

Deel-

ultimo 2011

							

nemingen

Amstelforte Beheer BV	Amsterdam

50,00%

649

3.644

-0

Amstelkwartier Beheer BV	Amsterdam

50,00%

-1

8 			

8

Amstelkwartier CV	Amsterdam

50,00%

-

98 			

98

Banne Binnen Beheer BV	Amsterdam

50,00%

3

10 			

10

De Jonge Voorn CV	

's-Gravenhage

50,00%

-

382 			

382

Zaandam

50,00%

-913

Katwijk

50,00%

-1

Robora Zuidoost VOF	Amsterdam

50,00%

845

Ontwikkelingsmaatschappij	Amsterdam
De Zaanwerf CV	

49,50%

6

Ontwikkelingsmaatschappij	Alkmaar
De Zaanwerf II CV

49,50%

-

385

-

Amstelforte Ontwikkeling CV	Amsterdam

49,00%

- 				

-

Banne Binnen CV	Amsterdam

49,00%

205

Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk CV

Katwijk

49,00%

-2

Zaandam

48,00%

Kwadijkerpark Beheer BV	Amsterdam

33,30%

-2

6 			

6

Kwadijkerpark CV	Amsterdam

33,30%

-3

32 			

32

Ontwikkelingscombinatie	Amsterdam
Pontsteiger VOF

33,30%

-

50 			

50

VOF Delta Royal	Amsterdam

33,30%

0 				

-

Far West	Amsterdam

30,90%

12.722

Buurtleven.nl BV	Amsterdam

25,00%

-46

-22		

22

-

Prospect Zuidas BV	Amsterdam

25,00%

-61			

280

280

De Jonge Voorn BV	

's-Gravenhage

20,00%

-292

-280			

-280

Utrecht

15,00%

-

669 			

669

Gemeenschappelijk Glas	Amsterdam
Amsterdam BV

6,25%

-8

750 			

750

2 				

-

Grondbank Badhuisweg

-3.635

9

-913		

913

-

8 			

8

Beheer BV	
Ontwikkelingscombinatie
Grote Buitendijk Beheer BV

Grondbank Badhuisweg
Zaandam CV

Woningnet NV	

Overige deelnemingen			
Subtotaal			

4.432

1.957 		

2.475

6 			

6

2.115

2.500

710 			
606 		

-

-50				

-

13.053

606

710

12.722 			

17.754

5.072

5.244

12.722

17.926

vervolg op pag. 150
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Mutaties a.g.v. verkopen/fusie/liquidatie 						
Cité Nouvelle SA	Saint Etienne

0,10%

- 				

Pro VVE Beheer BV	Amsterdam

48,00%

145 				

Coöperatieve Herverzekerings-	Amsterdam
maatschappij Woningcorporaties u.a.

26,30%

99 				

Deltapolder Ontwikkelingsen Realisatie VOF

Heemskerk

25,00%

- 				

Rochdale FBI BV	Amsterdam

100,00%

2 				

Rochdale Deltapolder	Amsterdam
Beheer BV

100,00%

2 				

Rochdale Delta Royal	Amsterdam
Beheer BV

100,00%

2 				

Rochdale Robora Beheer BV	Amsterdam

100,00%

2 				

Subtotaal			

252

-

-

-

-

Totaal			

13.305

17.754

5.072

5.244

17.926

Far West
Rochdale heeft in 2002 en 2006 ongeveer 4.000 verhuureenheden in de Westelijke Tuinsteden ingebracht
in Far West, 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 Tuin
steden worden door Far West voor gezamenlijke rekening en risico van de inbrengende corporaties uit
gevoerd.
In 2010 is door de leden van Far West het besluit genomen om de vereniging te beëindigen. Het
bezit van Far West is in onderling overleg over de leden verdeeld. De definitieve verdeling is met
terugwerkende kracht per 1 januari 2012 geëffectueerd. Gezien de onduidelijkheid over de verdeling
heeft ultimo 2010 de waardering van de deelneming voorzichtig plaats gevonden. Ultimo 2011 bestaat
inzicht in de overdrachtsbalans en heeft de waardering van de deelneming plaatsgevonden op basis
van deze overdrachtsbalans, rekening houdend met aanpassingen voor afwijkingen in gehanteerde
uitgangspunten bij de waardering van het bezit door Far West ten opzichte van Rochdale.
Rochdale heeft zich bereid verklaard de door Far West aangetrokken financiering over te nemen bij de
ontbinding van Far West. Ultimo boekjaar 2011 betreft dit € 426,9 miljoen, waarvan Rochdale 29,9%
zal overnemen. Door de overname daalt de solvabiliteit met 1,1% naar 29,1%.
De deelneming Far West is op basis van Rochdale parameters gewaardeerd.
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3.3 Latente belastingvorderingen
Verloop latente belastingvordering
2011

2010

Stand 1 januari 2011

21.345

20.684

Mutaties

-7.895

661

Stand 31 december 2011

13.450

21.345

Samenstelling van de actieve latentie
Te verrekenen belasting ultimo 2011

10.563

Verschil tussen nominale waarde en marktwaarde van langlopende leningen

2.887

Stand 31 december 2011

13.450

De te verrekenen belasting ultimo 2011 van € 10,6 miljoen bestaat uit twee afzonderlijke delen. Het
eerste deel wordt gevormd door het in de toekomst te verrekenen fiscale verlies uit de periode 2006
en 2007. Het tweede deel bestaat uit de fiscale jaarresultaten vanaf 2008. De looptijd van de actieve
latentie uit hoofde van verliescompensatie bedraagt maximaal 9 jaar.
De restschuld van de leningen wordt commercieel gewaardeerd tegen de nominale waarde. De waarde op de fiscale openingsbalans op basis van VSO II is gelijkgesteld aan de marktwaarde per ultimo
2007. Het verschil betreft een tijdelijk verschil waar een actieve latentie voor gevormd is. De contante
waarde hiervan bedraagt, rekeninghoudend met de actuele belastingdruk afgerond € 2,9 miljoen. Van
de latente belastingvorderingen, betrekking hebbend op de lening, heeft € 0,3 miljoen een looptijd
korter dan een jaar, € 1,1 miljoen kent een looptijd tussen de één en vijf jaar en de resterende € 1,5
miljoen heeft een looptijd langer dan vijf jaar.
Voor het berekenen van de latentie is voorzichtigheidshalve een afslag van 5% gehanteerd voor contante
waarde op het moment van realiseren. Het rekenpercentage bedraagt 20%.
3.4 Leningen aan deelnemingen
2011

2010

Amstelforte Ontwikkel CV	

3.147

5.675

Grondbank Badhuisweg Zaandam CV	

1.779

1.694

-

1.138

Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling BV	

-

302

De Jonge Voorn BV	

-

267

Ontwikkelmaatschappij Zaanwerf CV	

Far West

40.113

40.113

45.039

49.189

De looptijd van de lening aan Far West heeft een looptijd van minder dan een jaar. De looptijd van de
overige leningen is langer dan een jaar maar korter dan vijf jaar.

151

jaarrekening 2011

4.1 Voorraden
			

2011

2010

Stand 1 januari		

40.932

7.612

Voorraad opgeleverd bestemd voor verkoop		

2.581

40.540

Verkopen		

-23.579

-3.916

Naar MVA in exploitatie		

-9.589

0

Van Onderhanden Werk		

5.918

0

Van MVA ten dienste van exploitatie		

4.972

0

Af: voorziening verkoop		

-3.366

-2.310

Overige mutaties		

4.121

-994

Stand 31 december		

21.990

40.932

2011

2010

57.146

77.333

-30.985

-18.982

26.161

58.351

4.2 Onderhanden werk
		
Bestede kosten
Af: voorziening voor verwachte verliezen
Totaal

In 2011 is er € 82.000 aan rente toegerekend aan onderhanden werk.

5. Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten kent een negatief saldo over 2011 (€ 0,6 miljoen) en is onder de overige
schulden verantwoord

6. Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren
2011

2010

Huurachterstand huidige bewoners

		

2.586

3.102

Huurachterstand vertrokken bewoners

4.721

5.628

-5.942

-6.988

1.365

1.742

Af: voorziening wegens oninbaarheid
Totaal

152

jaarrekening 2011

6.2 Vorderingen op deelnemingen
2011

2010

Prospect Zuidas BV	

8.889

8.505

Amstelkwartier BV	

2.145

2.128

Kwadijkerpark CV	

4.381

1.492

24

1.390

524

1.229

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II CV	

1.156

0

Far West

3.137

0

63

1.725

20.319

16.469

2011

2010

Gemeente Amsterdam

0

1.268

Totaal

0

1.268

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger VOF
Banne Binnen CV	

Overige deelnemingen
Totaal

6.3 Vorderingen op gemeenten
		

6.4 Overige vorderingen
Debiteuren
Af: voorziening oninbaarheid
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Overige
Totaal

2011

2010

11.320

8.881

-761

-89

1.448

1.429

0

1.045

1.887

897

13.894

12.163

2011

2010

6.5 Overlopende activa
3.860

5.451

Niet vervallen exploitatiebedragen

Vooruitbetaalde lasten

0

757

Servicekosten

0

2.859

Overige

2.008

1.662

Totaal

5.868

10.729

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. De liquide middelen die onder het compensatiestelsel vallen zijn gesaldeerd met de rekening-courantschulden binnen dit stelsel.
Deze zijn verantwoord onder kortlopende schulden (schulden aan kredietinstellingen).
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PASSIVA
8. Groepsvermogen
Stand per 1 januari 2011
Resultaat boekjaar
Stand 31 december 2011

2011

2010

731.129

758.480

15.003

-27.351

746.132

731.129

9. Voorzieningen
Voorziening maatschappelijke
bestedingen
Stand 1 januari 2011

Personeel

Deelnemingen

Projecten

Overig

7.286

1.160

12.472

4.100

1.696

Toevoegingen

70.189

2.002

6.880

518

4.146

Ontrekkingen

-65.659

-

-

-

-900

-

-1.000

-

-200

-

-

-8.143

-4.618

-628

10.916

3.162

10.210

-

5.014

Vrijval
Herrubricering
Stand 31 december 2011

De voorziening maatschappelijke bestedingen is 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.
De looptijd van de voorziening maatschappelijke bestedingen is afhankelijk van de looptijd van de
projecten. In het algemeen zal deze langer dan een jaar zijn maar korter dan 5 jaar. De overige voorzieningen met betrekking op negatieve waarde deelnemingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
De voorzieningen gerelateerd aan het personeel hebben een langlopend karakter.

10. Langlopende schulden
10.1 Leningen overheid, kredietinstellingen
Stand 1 januari 2011

Overheid

Kredietinstellingen

Totaal

31.522

1.511.811

1.543.333

103.400

103.400

-80.921

-90.218

44

44

1.534.334

1.556.559

Aangetrokken nieuwe leningen
Contractaflossingen op leningen

-9.297

Mutatie geactiveerd disagio
Stand 31 december 2011
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De gemiddelde rentevoet, exclusief derivaten, van de leningportefeuille bedraagt ultimo 2011 4,458%
( 2010: 4,55%). € 150,5 mln. van de portefeuille heeft een variabele rente. De aflossingsverplichtingen
voor 2012 bedragen € 106,6 mln. (voor 2011: € 89,5 mln.).
Hierin zijn naast de reguliere eindaflossing van leningcontracten ook de annuïtaire aflossingen (€ 17,8
mln.) en een tweetal leningen met een renteconversie in 2012 ( € 21,4 mln.) die vervroegd worden
afgelost opgenomen. Herfinanciering van deze leningen is gerealiseerd door het aantrekken van een
nieuwe lening met een storting van € 20 mln. eind 2011.
Leningportefeuille 31 december 2011

Overheid

Kredietinstellingen

Totaal

Leningen met een looptijd korter dan een jaar

14.836

52.595

67.431

Leningen met een looptijd langer dan een jaar

6.168

371.494

377.662

1.221

1.110.245

1.111.466

22.225

1.534.334

1.556.559

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

Woningstichting Rochdale heeft een aantal swapcontracten in haar portefeuille. Deze contracten zijn
afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit leningcontracten met een variabele rente af te dekken.
Financiële instrumenten, zoals renteswaps, worden in beginsel tegen marktwaarde opgenomen in
de balans. Conform RJ 290 dient, indien per balansdatum de reële waarde van het instrument lager
is dan de kostprijs, het verschil in de winst- en verliesrekening te worden verwerkt. Deze uitgangs
punten kunnen voor de verslaggeving tot ongewenste resultaten leiden. Bij een daling van de (vaste)
rente na afsluiting van bijvoorbeeld een (payer) swap zou dit – naast de reguliere rentebetalingen
– kunnen leiden tot jaarlijks fluctuerende resultaten, terwijl het doel van de constructie juist is de
rentelasten voor meerdere jaren te fixeren. Onder voorwaarden kan om deze reden het zogenaamde
‘hedge accounting’ worden toegepast wat als voordeel heeft dat het instrument - bij een effectieve
toepassing - geen schommelingen in het resultaat veroorzaakt. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
‘hedge-relatie’ (de relatie tussen het instrument en het afgedekte renterisico) effectief is en op een
goede wijze wordt gedocumenteerd. Rochdale past bij de verwerking van de swaps hedge-accounting toe en verwerkt de waarde van de swaps niet in het resultaat zodat de beoogde vaste rente ook
wordt gerealiseerd.
Van de totale leningportefeuille wordt nominaal € 122,5 mln. (2010: € 122,5 mln.) afgedekt door middel
van deze renteswaps. Eind 2011 is de marktwaarde van deze swapportefeuille € 20,1 mln. negatief
( 2010: € 10,0 mln. negatief). De einddatum van deze contracten varieert van 2015 tot 2028. Van de
swaps kent een deel, met een totale onderliggende leningwaarde van € 75 miljoen, een verplichting tot
afstorting op een “derden gelden deposito” van gelden indien de marktwaarde van de swap negatief
wordt (margin call) rekening houdend met een threshold van € 10 miljoen. De marktwaarde van deze
swaps bedraagt ultimo 2011 € 12,2 miljoen negatief. Ultimo 2011 bestaat derhalve een bijstortverplichting van maximaal € 2,2 miljoen. Per balansdatum heeft de bijstorting niet plaatsgevonden.
De uitgaande kasstroom uit hoofde van de renteswaps is in jaar 1 € 5,056 mln., in jaar 2 t/m 5 in totaal
€ 19,732 mln. en vanaf jaar 6 tot einde looptijd in totaal € 18,668 mln. Er zijn twee swapcontracten (in
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totaal € 50 mln. ) met een langere looptijd dan de onderliggende rollover lening. Voor de aflossing van
deze leningen worden nieuwe rollover leningen afgesloten voor de resterende looptijd.
Het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting heeft recent als uitkomst van haar sectoronderzoek naar
de liquiditeitsrisico’s uit hoofde van de derivatenportefeuille bij corporaties geconcludeerd dat bij
woningstichting Rochdale de buffer per ultimo 2011 toereikend is om een additionele rentedaling van
1% op te kunnen vangen.
De rentabiliteitswaarde (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningcontracten rente- en
aflossingsverplichtingen) bedraagt € 103,1 miljoen (2010 € 92,2 miljoen). Dit bedrag is gesaldeerd met
de bedrijfswaarde.
10.2 Waarborgsommen
Stand 1 januari 2011

2011

2010

12.312

10.551

Toevoegingen

963

3.863

Onttrekkingen

-1.549

-2.102

Totaal

11.726

12.312

Waarborgsommen worden uit hoofde van huurovereenkomsten van huurders ontvangen en dienen
als eerste zekerheid voor de voldoening van eventueel verschuldigde achterstallige huur en mutatie
kosten. Waarborgsommen inclusief rente worden bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.
Het beleid inzake waarborgsommen is gewijzigd. Met ingang van 2011 zijn nieuwe huurders van
woningen en garages vrijgesteld van het betalen van een borgsom. Voor de verhuur van BOG blijft het
oude beleid van toepassing.
10.3 Overige langlopende schulden
Stand 1 januari 2011
Toevoegingen
Onttrekkingen/Verzilvering
Totaal

2011

2010

1.921

2.013

339

350

-377

-442

1.883

1.921

Dit betreft de voorziening voor de door huurders, die op tijd betalen, opgebouwde ProPoints. Met deze
gespaarde punten kunnen zij bij aangesloten leveranciers producten en diensten afnemen.
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11. Kortlopende schulden
11.1 Schulden aan kredietinstellingen
Rochdale heeft de beschikking over een kredietfaciliteit van zo’n € 90 miljoen. 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 + 0,8%. Voor
reguliere rekening-courant wordt een interestpercentage van EURIBOR + 0,5% berekend.
11.2 Schulden aan deelnemingen
2011
Ontw. Mij Zaanwerf
Overigen
Totaal

2010

75

0

0

573

75

573

11.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2011

2010

Loonbelasting

3.061

2.904

Omzetbelasting

2.476

5.724

Totaal

5.537

8.628

11.4 Overige schulden
Te betalen rente en aflossing
Onderhanden projecten

2011

2010

1.018

981

602

759

Te betalen projectkosten

9.216

4.218

Overige

4.896

4.921

15.732

10.879

2011

2010

31.648

32.690

Totaal

11.5 Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Te betalen exploitatiekosten

309

790

CFV/Gemeente inzake sanering

295

3.117

Vooruitontvangen huren

3.476

3.125

Te betalen erfpacht

5.306

5.210

Servicekosten

1.803

2.381

Overige
Totaal

7.897

6.925

50.734

54.238
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Niet in de balans opgenomen activa
Onderzoeken
Naar aanleiding van het onderzoek door forensisch accountants naar vastgoedtransacties die in het
verleden hebben plaatsgevonden en de handelswijze van voormalige bestuurders van Rochdale, is het
Openbaar Ministerie een onderzoek gestart, dat aanleiding kan geven tot strafrechtelijke vervolging.
Rochdale houdt zicht het recht voor gelden te vorderen als daar aanleiding toe is.
Procedures
Rochdale heeft procedures aangespannen tegen voormalige bestuurders van Rochdale en voormalige zakenpartners. In deze procedures zijn vorderingen ingesteld. Deze vorderingen zijn in de balans
per 31 december 2011 op nihil gewaardeerd (idem 2010).
Steigereiland Noord, Amsterdam
Bij de realisatie van het appartementencomplex Steigereiland Noord in Amsterdam zijn 27 appartementen opgeleverd die vallen onder de Koopbrugregeling. Deze houdt in dat wooneenheden voor
80% van de verkoopprijs worden verkocht en bij vervreemding Rochdale het recht heeft om de wooneenheid terug te kopen tegen 80% van de getaxeerde waarde.
Pro rata BTW
Rochdale heeft in 2010 suppletie aangiften over de jaren 2004 tot en met 2009 ingediend in het kader
van de BTW pro rata regeling ter hoogte van circa € 3 miljoen. Voorzichtigheidshalve heeft Rochdale
de vordering op de belastingdienst nog niet in haar resultatenrekening verwerkt.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Procedures
Tegen Rochdale loopt een aantal procedures waarvan de uitkomst niet met zekerheid kan worden
vastgesteld. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen.
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van erfpacht en vervoermiddelen.
Erfpacht
De jaarlijkse last voor de erfpacht bedraagt € 2,9 miljoen.
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Leaseverplichtingen
Rochdale is leaseverplichtingen aangegaan voor het gebruik van leaseauto’s. De totale leaseverplichting bedraagt € 2,36 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe dit bedrag verdeeld is over de
diverse looptijden.
Leaseverplichting 2011
Lease < 1 jaar

121

Lease 1 - 5 Jaar

2.237

Totaal

2.358

Far West
Rochdale is tezamen met de overige ledenorganisaties hoofdelijk aansprakelijk voor het voorkomen
dat Far West een negatief vermogen krijgt.

Aangegane verplichtingen inzake projecten in ontwikkeling
Rochdale heeft inzake de ontwikkeling van projecten (nieuwbouw, renovatie, en/of groot onderhoud)
ongeveer € 23,2 miljoen aan aangegane verplichtingen ultimo 2011 (2010: € 34,2 miljoen).
Westwijk
Rochdale heeft in het kader van het project Westwijk een verplichting tot het uitnemen van 72 huur
woningen. De totale omvang van de verplichting bedraagt € 24,9 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 2011 bedraagt deze obligo € 59,1 miljoen. Het obligo is berekend op basis van 3,85% van het
bedrag aan langlopende leningen. Voor leningen met een variabele rente dient 75% van de lening als
basis voor de berekening gebruikt te worden. Voor leningen met een vaste rente dient 100% als basis
voor de berekening gebruikt te worden.

WSW hypotheekrecht
In de voorwaarde die het WSW hanteert voor het borgen van leningen staat dat het WSW het recht
heeft om hypotheek te vestigen op het onderliggende bezit.
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Aansprakelijkheid
Rochdale draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor samenwerkingsverbanden zonder specifieke
rechtspersoonlijkheid en in de vorm van vennootschappen onder firma.
De directie van Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling BV stelt zich garant voor alle schulden
uit hoofde van rechtshandelingen en het eigen vermogen van RH Vastgoed Amstelveen BV te Amsterdam. Deze toezegging vormt een zodanige regeling dat de nakoming van de verplichtingen van RH
Vastgoed Amstelveen BV in geval van een tekort aan middelen wordt gewaarborgd door Rochdale
Exploitatie- en Projectontwikkeling BV. Deze aansprakelijkstelling geldt voor een duur van drie jaar na
afloop van het boekjaar 2008.

403 verklaring
Rochdale draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit aangegane rechtshandelingen van Rochdale Projectontwikkeling BV voortvloeiende schulden in de zin van artikel 2:403 lid1, sub f van het
Burgerlijk Wetboek.

Comfort letter
Rochdale heeft een brief met een waarborg voor continuïteit voor Prospect Zuidas BV afgegeven.

Fiscale eenheid
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
Stichting Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) heeft een kredietovereenkomst gesloten
met NV Bank Nederlandse Gemeenten ter financiering van activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting, in het bijzonder de bouw en exploitatie van huurwoningen, in Suriname. Rochdale heeft zich
garant gesteld voor de jaarlijkse rente- en aflossingsverplichting van drie annuïtaire geldleningen door
stichting DIGH verstrekt aan Woningstichting Sekrepatu (totaalbedrag van de geldleningen bedraagt
€ 4,2 miljoen). In de jaarrekening is een voorziening opgenomen voor de totale verplichting voor de
afbouw van de aangegane verplichtingen ter grootte van € 2,5 miljoen.
Rochdale staat garant voor 50% van de lening, ad € 3,6 miljoen, die FGH aan Grondbank Badhuisweg
CV heeft verstrekt.
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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.
Samenvatting vermogensverschillen en latente Vpb vordering ultimo 2011
		

nominale

nominaal

		

belastinglatentie

vermogensverschil

(bedragen in mln. euro)

2011

2010

2011

2010

536,6

537,1

2.683,2

2.685,6

1,0

-0,8

5,0

-3,9

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

13,8

20,7

69,0

103,5

Deelnemingen

50,4

49,1

251,8

245,4

Onroerende en roerende zaken in exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Leningen u/g (incl. aan deelnemingen)

1,4

1,7

6,9

8,5

Voorraden

2,1

3,9

10,3

19,5

Onderhanden werk

2,2

3,8

10,8

19,1

22,3

27,8

111,3

138,9

5,1

3,6

25,6

18,0

634,8

646,9

3.173,9

3.234,6

Voorzieningen
Langlopende schulden
		
latentie berekend op basis van percentage van
vermogensverschil

20%			

Taakoverdracht
Rochdale is voornemens op termijn haar bezit in Heemskerk over te dragen aan de huidige beheerder.
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5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en
verliesrekening over 2011
12. Huren
Naast haar eigen bezit heeft Rochdale een aantal studenteneenheden in gedeeld eigendom met
DUWO. Van deze studenteneenheden heeft Rochdale recht op 50% van de huur.

Netto-huur
Af: huurderving wegens leegstand
Totaal

2011

2010

206.924

207.068

-2.996

-6.947

203.928

200.121

In 2011 is voor het complex Frankemaheerd alleen een voorziening inzake lagere marktwaarde getroffen.
In 2010 was ook huur en huurderving gerekend voor het gehele complex.

13. Vergoedingen

Overige vergoedingen, leveringen en diensten

2011

2010

20.513

19.236

Af: vergoedingsderving wegens leegstand

-1.662

-1.459

Totaal

18.851

17.777

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

Netto-omzet koopprojecten
Wijzigingen in onderhanden werk
Kosten uitbesteed werk
Totaal

2011

2010

18.420

16.498

-10.661

-14.425

-7.179

-3.291

580

-1.218

In 2011 zijn 195 woningen verkocht (2010: 133).

15. Verkoop onroerende zaken

Verkoopomzet
Af: verkoopkosten
Af: boekwaarde
Totaal

162

2011

2010

51.552

42.762

-7.211

-7.108

-27.393

-14.142

16.948

21.512
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In 2011 zijn 294 bestaande en gerenoveerde woningen verkocht (2010: 204). Dit aantal is inclusief de
complexmatige verkopen: in Katwijk(38), in Almere(30) en aan de Daniël Stalpertstraat(12). Tevens is
de verkoop van de Rochdale One hierin meegenomen.

16. Wijzigingen in onderhanden werk
Voor een toelichting op deze jaarrekeningpost wordt verwezen naar 14. Netto omzet koopprojecten.

17. Overige bedrijfsopbrengsten
2011

2010

Onderhoud

8.564

13.716

Projectmanagement

2.047

1.547

Subsidie

714

0

Detacheringen

267

529

2.496

3.161

Overige beheerdiensten

69

60

Afsluiten huurcontracten

143

33

Beheervergoeding Far West

Overige opbrengsten
Totaal

48

5.656

14.348

24.702

De beheervergoeding Far west over 2011 betreft de jaarlijkse beheervergoeding voor beheer van het
bezit Far West.

Bedrijfslasten
18. Kosten uitbesteed werk
Voor een toelichting op deze jaarrekeningpost wordt verwezen naar 14. Netto omzet koopprojecten.

19. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2011
Afschrijvingen goodwill

2010

288

76

Afschrijvingen onroerende zaken ten dienste van de exploitatie

9.344

8.180

Totaal

9.632

8.256

De post afschrijvingen bevat een impairment voor het Bruggebouw van € 5,0 miljoen in 2011 (2010:
€4,4 miljoen ).
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20. Maatschappelijke bestedingen
		

2011

2010

Dotatie voorziening maatschappelijke bestedingen

46.097

51.132

Dotatie voorziening maatschappelijke bestedingen waardevermindering

15.158

17.403

Vrijval voorzieningen maatschappelijke bestedingen

-5.199

-2.878

Vrijval voorzieningen maatschappelijke bestedingen waardevermindering

-1.234

-5.526

-259

1.219

Leefbaarheid

-1.638

-1.989

Totaal

52.925

59.361

Overige bestedingen (inclusief waardeverminderingen)

De post maatschappelijke bestedingen bestaat uit twee componenten, te weten een deel dat rechtstreeks op het actief in mindering is gebracht als bijzondere waardeverminderingsverliezen en het
overige deel dat als mutatie in de voorziening is verwerkt.

21. Lonen en Salarissen

Salarissen
Ingehuurd personeel
Ziekengeld/WAO
Totaal

2011

2010

25.531

24.417

4.588

7.332

-117

-95

30.002

31.654

Ultimo 2011 waren 551 personeelsleden in dienst (2010: 580), die tezamen 498,7 (2010: 523,7) volledige arbeidsplaatsen vervulden.
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Beloning Bestuurders en commissarissen
a. Beloningscode voor bestuurders
De beloning van bestuurder is in overeenstemming met de in 2010 vernieuwde beloningscode 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. De beloningen,
gedefinieerd als het totaal jaarinkomen, zijn gemaximeerd tot een bedrag van € 193.000 (prijspeil 2010)
wat voor een maatschappelijke onderneming aanvaardbaar wordt geacht. Dit maximum is gebaseerd
op de Wet normering uit publiekelijke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen en de jaarlijkse opgave van de beloning waarboven volgens de WOPT verantwoording moet worden afgelegd.
Het totaal jaarinkomen is de optelsom van vaste maandsalarissen, vakantietoeslag en eventuele 13e
maand of eindejaarsuitkering.
b. Opgave beloningen ingevolgde 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
Periode
In dienst

voorzitter RvB
2011

Lid RvB

2010

2011

15 mei 2010

Lid RvB
2010

1 april 2008

2011

2010

15 mei 2010

Uit dienst			
BW2T9:			
Vast inkomen *
Variabel inkomen
Pensioenlasten
Uitkering beëindiging
Totaal

171.000

105.000**

158.000

154.000

158.000

97.000**

0

0

0

0

0

0

40.000

25.000

37.000

37.000***

37.000

23.000

0

0

0

0

0

0

211.000

130.000

195.000

191.000***

195.000

120.000

* Het salaris opgenomen onder vast inkomen onder BW2T9 is het salaris dat wordt getoetst aan de beloningscode zoals hierboven onder a is toegelicht.. De bestuurders van Rochdale houden zich aan en voldoen aan
deze code.
** Het salaris betreft een gedeelte van het jaarsalaris in verband met in diensttreden medio het jaar 2010 van de
voorzitter van Raad van Bestuur en lid van Raad van Bestuur
*** Gecorrigeerd ten opzichte van de jaarrekening 2010: Abusievelijk was een post van € 8.000 in de jaarrekening
2010 dubbel opgenomen
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c. Beloning WOPT
Opgave beloningen ingevolge de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens voor de bestuurders en overige medewerkers. De grens voor de publicatie van het belastbare
loon zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid van de WOPT is voor 2011 € 193.000. Deze grens is het totaal
van het belastbaar loon, pensioenlasten en een eventuele beëindigingvergoeding.
Functie

voorzitter RvB

Periode

2011

In dienst

2010

Lid RvB
2011

15 mei 2010

Lid RvB

2010

1 april 2008

2011

Directeur

2010

2011

Medewerker

2010

2011

2010

1 januari 1996 1 1 augustus 1975

15 mei 2010

Uit dienst					

31 mei 2011

Wopt: *					
Belastbaar loon
Pensioen-

156.000

99.000

143.000

143.000

153.000

95.000

169.000

176.000

36.000

65.000

55.000

35.000

51.000

50.000

51.000

32.000

43.000

43.000

5.000

13.000

12.000

0

11.000

9.000

0

0

16.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223.000

134.000

205.000

202.000

204.000

127.000

228.000

afdracht 2
Voorziening
betaalbaar
op termijn
Uitkering

180.0003

0

beëindiging
234.000 221.000

78.000

1 Vanaf 01-07-2010 in dienst bij Rochdale; voorheen bij een dochteronderneming. De opgave is op basis van
beide ondernemingen;
Vanaf 01-01-2012 zijn er arbeidsvoorwaardelijke afspraken gemaakt inzake het afbouwen van het loon en
andere emolumenten.
2 Betreft het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremies.
3 Betreft een beëindigingvergoeding conform de afspraken in het sociaal plan berekend volgens de hierin opgenomen kantonrechterformules.
* Het belastbaar loon en pensioenafdracht betreft een gedeelte van de beloning in verband met indiensttreden
medio het jaar 2010 van de voorzitter van Raad van Bestuur en lid van Raad van Bestuur*
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d. Beloning Raad van Commissarissen:
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2011 totaal € 96.000.
		
Naam

Vergoeding

Periode

2011

2010

De heer T. Herrema

01-01 - 31-12

15.600

16.500

De heer mr. R.W.M. Craemer

01-01 - 31-12

14.400

18.000

De heer J. Kleijwegt

01-01 - 31-12

13.200

15.000

Mevrouw drs. F. Örgü

01-01 - 31-12

14.400

15.000

De heer drs. L.J. Wijngaarden

01-01 - 31-12

14.400

15.000

Mevrouw ir. A.Y. Sanson

01-01 - 31-12

12.000

7.3861

Mevrouw drs. A.M.E. de Vries

01-01 - 31-12

12.000

2.7972

Totaal

01-01 - 31-12

96.000

89.683

1 Benoemd per 05-07-2010				
2 Benoemd per 25-10-2010				

De voorzitter van de Raad was in 2011 de heer T. Herrema, vice-voorzitter was de heer R.W.M. Craemer.

22. Pensioenlasten
Rochdale heeft voor de medewerkers van de voormalige Woningstichting Patrimonium én vanaf 1 januari
2004 in dienst getreden medewerkers een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een toe
gezegdpensioenregeling. De pensioenregeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds SPW.
Hierbij is een pensioen toegezegd aan het personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.
Rochdale heeft in het geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Deze toegezegdpensioenregeling is overeenkomstig
RJ 271 verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling.
De pensioenlasten in de winst- en verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over het lopende
boekjaar. De in 2012 door SPW gepubliceerde dekkingsgraad per 31 december 2011 bedraagt 100,6%
(2010: 102%).
Rochdale heeft voor de medewerkers van de voormalige Bouwvereniging Rochdale een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een toegezegdpensioenregeling. In 2008 is deze toegezegdpensioenregeling nagenoeg volledig overgedragen aan het bedrijfstakpensioenfonds SPW. Het niet
overgedragen gedeelte is ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij en is gebaseerd op
en volgend aan de pensioenregeling die bij het SPW is ondergebracht. De pensioenlasten in de winsten verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over het lopende boekjaar.
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23. Onderhoudslasten
2011

2010

Klachtenonderhoud

14.119

12.470

Mutatieonderhoud

12.788

6.589

4.789

3.646

11.508

14.535

Bijdrage VVE’s
Planmatig onderhoud
Contractonderhoud
Totaal

4.221

3.909

47.425

41.149

Het mutatieonderhoud kent een sterke stijging ten opzichte van het vorige jaar. Reden is het verhuur
klaar maken van een relatief groot aantal leegstaande woningen uit 2010 die in 2011 verhuurd zijn.
Daarnaast was de technische kwaliteit van de leegkomende huurwoningen slecht.

24. Overige organisatielasten
2011

2010

Overige personeelskosten

3.871

1.669

Huisvestingskosten

1.867

2.125

Bestuurskosten

139

270

Algemene kosten

15.059

12.958

Totaal

20.936

17.022

2011

2010

11.789

10.885

2.817

2.193

14.606

13.078

2011

2010

25. Zakelijke bedrijfslasten

Belastingen
Verzekeringen
Totaal

26. Overige lasten

Servicekosten

19.082

19.681

Beheerskosten derden

3.325

4.483

Mutatie voorziening debiteuren

1.469

1.292

Diversen

10.990

10.917

Totaal

34.866

36.373
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De in het boekjaar gefactureerde kosten van de externe account en de accountantsorganisatie en het
gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:
2011		
Ernst & Young
Overig Ernst
Accountants LLP

& Young

Totaal

546

0

546

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten

60

0

60

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controlediensten

0

20

20

606

20

626

Totaal (incl. BTW)

2010		
Ernst & Young
Overig Ernst
Accountants LLP

& Young

Totaal

265

0

265

77

0

77

0

0

0

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten
Totaal (incl. BTW)

0

20

20

342

20

362

2011

2010

985

3.647

27. Rentebaten en soortgelijke kosten

Geactiveerde rente (on)roerende zaken in ontwikkeling
Rente overige vorderingen
Totaal

616

185

1.601

3.832

De geactiveerde rente (on-)roerende zaken in ontwikkeling wordt op basis van het 10 jaars swaptarief
met een opslag van 150 basispunten toegerekend aan de materiële vaste activa in ontwikkeling.

28. Opbrengsten financiële vaste activa en effecten
			
Rente leningen u/g

2011

2010

3.233

2.826
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29. Rentelasten en soortgelijke kosten
			

2011

2010

68.798

71.134

Rente waarborgsommen

213

408

Overige

417

322

69.428

71.864

Rente langlopende leningen overheid en kredietinstellingen

Totaal

De post overige bestaat voornamelijk uit kosten financiering en betalingsverkeer.

30. Belastingen
Eind januari 2009 is de tekst van de Vaststellingsovereenkomst VSO II beschikbaar gekomen. Hierin
hebben Aedes en de Belastingdienst algemene richtlijnen vastgesteld hoe om te gaan met de integrale
belastingplicht. In deze VSO II 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 II kan de hoogte van de te vormen belastinglatentie met terugwerkende naar 1
januari 2008 bepaald worden. Aangezien Rochale in 2009 VSO II heeft ondertekend, zijn bij het opstellen van de fiscale openingsbalans per 1 januari 2008 de fiscale waarderingsgrondslagen conform de
VSO II gehanteerd.
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Fiscale eenheid
Rochdale vormt samen met Rochdale Projectontwikkeling B.V., Rochdale Onderhoud B.V., Rochdale
Holding B.V. (inclusief de dochtervennootschappen van Rochdale Holding B.V.), Rochdale Exploitatie en
Projectontwikkeling B.V. en Rochdale Pontsteiger B.V. 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 2011		
Bij: aanpassing als gevolg van fiscaal hogere waarderingen

62.935

Af: aanpassing als gevolg van fiscaal lagere waarderingen

-43.186

		

-28.515

19.749

		
Belastbaar resultaat		

-8.766

Belastbaar resultaat deelnemingen		

1.847

Totaal belastbaar resultaat fiscale eenheid stichting		

-6.919

		
Vennootschapsbelasting over fiscaal resultaat 2011		

-1.384

Mutatie vennootschapsbelasting oudere jaren		

9.250

Mutatie in latentie in leningen o/g		

1.498

Beperking toekomstige verliesverrekening		

-1.469

Vennootschapsbelasting in winst- en verliesrekening		

7.895

31. Resultaat deelnemingen

Resultaat deelnemingen
Verkoop/liquidatie/ opheffing deelnemingen
Totaal

2011

2010

13.053

-2.240

252

1.236

13.305

-1.004

Het positieve resultaat deelnemingen wordt met name veroorzaakt door de herwaardering van de
deelneming Far West.

32. Mutatie actuele waarde voorgaand jaar
De mutatie actuele waarde 2010 betreft een correctie op de bedrijfswaarde uit de jaarrekening 2010. Voor
een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de Materiële vaste activa in exploitatie (2.1).
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5.7	Enkelvoudige balans per 31 december 2011
Bedragen x €1.000 (na voorgestelde resultaatbestemming)
						
ACTIVA		

2011

2010

Vaste activa					
Materiële vaste activa					
Onroerende en roerende zaken in exploitatie		

2.193.801		2.115.386

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling		

37.238		

63.946

Onroerende en roerende zaken ten dienste van		

38.489		

50.251

de exploitatie
Totaal materiële vaste activa			
Financiële vaste activa

2.269.528		

2.229.583

33				

Deelnemingen

33.1

19.772		

26.747

Leningen u/g

33.2

2.948		

4.375

Latente belastingvordering		

11.745		

6.636

Leningen aan deelnemingen

45.861		

50.008

33.3

Totaal financiële vaste activa			

80.326		

87.766

Totaal vaste activa			

2.349.854		

2.317.349

Vlottende activa

34				

Voorraden			

21.990		

40.932

34.1		

7.306		

31.841

Onderhanden projecten			

0		

0

Onderhanden werk

Vorderingen
Huurdebiteuren

35				
35.1

1.365		

1.742

Vorderingen op deelnemingen		

61.391		

44.297

Vorderingen gemeenten		

0		

1.268

35.2

10.574		

11.816

Overlopende activa		

3.807		

6.519

Overige vorderingen

Totaal vorderingen			

77.137		

65.642

Liquide middelen			

11.755		

4.692

Totaal vlottende activa			

118.188		

143.107

TOTAAL ACTIVA			

2.468.042		

2.460.456
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PASSIVA		

2011		

2010

Groepsvermogen					
Overige reserves		

746.132		

Totaal eigen vermogen			
Voorzieningen

731.129

746.132		

731.129

				

Voorziening maatschappelijke bestedingen		

10.916		

7.286

Overige voorzieningen		

28.994		

19.428

Totaal voorzieningen			

39.910		

26.714

Langlopende schulden					
Leningen overheid en kredietinstellingen		

1.556.559		

1.543.333

Waarborgsommen		

11.726		

12.312

Overige langlopende schulden		

1.883		

1.921

Totaal langlopende schulden			
Kortlopende schulden

1.570.168		

36				

Schulden aan kredietinstellingen		

27.791		

57.183

Schulden aan leveranciers		

13.578		

17.162

Schulden aan deelnemingen

1.557.566

36.1

1.437		

1.695

Belastingen en premies sociale verzekeringen		

4.446		

7.503

Overige kortlopende schulden		

14.020		

8.115

Overlopende passiva

50.560		

53.389

36.2

Totaal kortlopende schulden			

111.832		

145.047

TOTAAL PASSIVA			

2.468.042		

2.460.456
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5.8	Enkelvoudige winst- en verliesrekening
per 31 december 2011
Bedragen x €1.000 (na voorgestelde resultaatbestemming)
		

2011

2010

Bedrijfsopbrengsten			
Huren		

203.878

200.412

Vergoedingen		

18.851

17.824

Netto-omzet koopprojecten		

18.420

16.498

Verkoop onroerende goederen		

16.948

21.512

Wijziging in onderhanden werk		

-10.661

-14.425

Overige bedrijfsopbrengsten		

6.196

12.175

Totaal bedrijfsopbrengsten		

253.632

253.996

Bedrijfslasten			
Kosten uitbesteed werk en externe kosten		

7.179

3.292

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa		

8.919

7.796

Maatschappelijke bestedingen		

52.082

59.361

Erfpacht		

3.094

3.107

Lonen en salarissen		

19.604

21.612

Sociale lasten		

2.260

2.490

Pensioenlasten		

3.324

3.636

Lasten onderhoud		

51.189

41.149

Overige organisatielasten		

19.895

15.044

Zakelijke bedrijfslasten		

14.408

13.038

Overige lasten		

35.624

33.870

Totaal bedrijfslasten		

217.578

204.395

Bedrijfsresultaat		

36.054

49.601

Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

37

1.345

3.748

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten

38

3.307

2.901

Rentelasten en soortgelijke kosten

39

-69.416

-71.845

Saldo financiële baten en lasten		

-64.764

-65.196

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen		

-28.710

-15.595

Belastingen op resultaat uit bedrijfsuitoefening		

7.491

2.646

Resultaat deelnemingen

40

13.096

207

Jaarresultaat voor mutatie actuele waarde		

-23.105

-18.034

Mutatie actuele waarde voorgaand jaar		

-82.551

0

Mutatie actuele waarde lopend jaar		

120.659

-9.317

Totaal mutatie actuele waarde		

38.108

-9.317

JAARRESULTAAT		

15.003

-27.351
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5.9 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2011
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.

33. Financieel vaste activa
33.1 Deelnemingen
Stand 1 januari 2011
Investeringen

2011

2010

26.747

25.185

0

1.356

(des)investeringen

-4.472

0

Resultaat deelneming

13.096

0

Herrubriceringen
Stand 31 december 2011

-15.599

206

19.772

26.747

De post herrubriceringen bevat:
•	Voorzieningen die bij Rochdale getroffen zijn en niet over het resultaat deelnemingen lopen (-4.458)
• Mutaties op deelnemingen die bij begin en/of eind van het jaar negatief gewaardeerd stonden.
(2.608)
• De afloop van VOF Deltapolder loopt niet over het resultaat deelnemingen (-292).
• Correctie waardering Rochdale Holding in verband met verschuiving van belastinglatentie van
Rochdale Holding naar woningstichting Rochdale, die niet over het resultaat deelnemingen loopt
(-13.457)
33.2 Leningen u/g
Stand 1 januari 2011
Uitgegeven gelden
Herrubricering naar lening deelnemingen
Ontvangen aflossingen
Stand 31 december 2011

2011

2010

4.375

48.495

625

0

0

-38.106

-2.052

-6.014

2.948

4.375
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33.3 Leningen aan deelnemingen
2011

2010

Amstelforte Ontwikkel CV	

3.147

5.675

Grondbank Badhuisweg Zaandam CV	

1.779

1.694

Ontwikkelmattschappij Zaanwerf CV	

-

1.138

De Jonge Voorn BV	

-

266

40.113

40.113

Far West
Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling BV	
Rochdale Onderhoud BV	
Rochdale Holding BV	

750

750

-

300

72

72

45.861

50.008

2011

2010

27.728

40.849

34.Vlottende activa
34.1 Onderhanden werken
Bestede kosten
Af: waardeverminderingen

-20.422

-9.008

7.306

31.841

2011

2010

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling BV	

18.810

16.530

Rochdale Holding BV	

18.429

16.252

8.889

8.505

23

1.390

5.792

844

Rochdale FBI

0

463

De Jonge Voorn CV	

0

177

54

136

Totaal

35. Vorderingen
35.1 Vorderingen op deelnemingen

Prospect Zuidas BV	
Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger VOF
Rochdale Onderhoud BV	

Overige
Ontw. mij De Zaanwerf CV II

970

0

4.020

0

Far West

3.137

0

Kwadijkerpark CV	

1.267

0

61.391

44.297

Rochdale Projectontwikkeling BV	

Totaal
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35.2 Overige vorderingen
Handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Overige
Totaal

2011

2010

9.546

8.350

-741

-89

1.769

3.555

10.574

11.816

De vergelijkende cijfers 2010 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

36. Kortlopende schulden
36.1 Schulden aan deelnemingen
Rochdale Onderhoud BV	
RH Vastgoed
Ontw. Mij. Zaanwerf
Overige
Totaal

2011

2010

0

1.199

1.362

0

75

0

0

496

1.437

1.695

2011

2010

31.648

32.599

36.2 Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Te betalen exploitatiekosten

309

790

Vooruitontvangen bijdrage sanering

295

3.117

Vooruitontvangen huren

3.476

3.125

Te betalen erfpacht

5.307

5.210

Servicekosten

1.803

2.381

Overige
Totaal

7.722

6.167

50.560

53.389

37. Rentebaten en soortgelijke kosten

Geactiveerde rente (on)roerende zaken in ontwikkeling
Rente overige vorderingen
Totaal

2011

2010

985

3.647

360

101

1.345

3.748

De geactiveerde rente (on-)roerende zaken in ontwikkeling wordt op basis van het 10 jaars swaptarief
met een opslag van 150 basispunten toegerekend aan de materiële vaste activa in ontwikkeling.
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38. Opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Rente leningen u/g

2011

2010

3.307

2.901

39. Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente langlopende leningen overheid en kredietinstellingen
Rente waarborgsommen
Overige
Totaal

2011

2010

68.818

71.427

213

408

385

10

69.416

71.845

De post overige bestaat voornamelijk uit kosten financiering en betalingsverkeer.
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40. Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen

2011

2010

13.096

207

Het resultaat over 2011 is als volgt verdeeld over de deelnemingen, in dit overzicht is tevens de waarde
van de deelnemingen weergegeven.

		

Resultaat

Waarde

Voorziening

Voorziening

Waarde

		

deelneming

voor

deelneming

negatie

deelneming

			
saldering		
					

waarde
deelneming

Rochdale Robora Beheer BV	

2

0

Rochdale Onderhoud BV	

965

3.492

Rochdael Projectontwikkelng BV	

-153

-480

0

0

649
-2.478

Amstelforte Ontwikkeling CV	
Amstelforte Beheer BV
Rochdale Exploitatie en
Projectontwikkeling BV

0

0

0

0

0

3.492

0

480

0

0

0

0

-3.644

0

3.644

0

-2.807

0

2.807

0

Rochdale Holding BV	

395

359

0

0

359

Robora Zuidoost vof

845

4.432

-1.957

0

2.475

Buurtleven.nl BV	

-46

-22

0

22

0

Woningnet NV	

0

669

0

0

669

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf CV

6

6

0

0

6

-61

0

0

0

0

12.722

12.722

0

0

12.722

Prospect Zuidas BV	
FAR WEST
De Jonge Voorn BV	

0

0

0

0

0

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger vof

0

50

0

0

50

Ontwikkelingsmaatschappij
De Zaanwerf CV II

0

2.115

-2.500

385

0

12.846

16.891

-4.457

7.338

19.772

Subtotaal

Mutaties a.g.v. verkopen/fusie/liquidatie					
Rochdale FBI BV	

2

0

0

Rochdale Deltapolder Beheer BV	

2

0

0

Rochdale Delta Royal Beheer BV	

2

0

0

Pro VVE Beheer BV	

145

0

VOF Delta Royal

0

0

0

Deltapolder Ontwikkelings- en
realisatie VOF

0

0

0

99

0

0

Coöperatieve Herverzekeringsmij
Woningcorporaties u.a.
Subtotaal
Totaal

0

0

0

250

0

0

0

0

13.096

16.891

-4.457

7.338

19.772
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Amsterdam, 28 juni 2012 Woningstichting Rochdale

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

Raad van Commissarissen
T. Herrema (voorzitter)
mr. R.W.M. Craemer (vice-voorzitter)
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
resultaat over 2011 van € 15,0 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. De resultaatbestemming
is, vooruitlopend op het te nemen besluit, in de jaarrekening verwerkt.
Gebeurtenis na balansdatum
In 2010 is door de leden van Far West het besluit genomen om de vereniging te beëindigen en het bezit
te verdelen. Op 28 februari 2012 is het besluit om Far West te splitsen geëffectueerd.
Verbonden partijen
•	Rochdale heeft een samenwerkingsverband met Duwo Studentenhuisvesting. Samen met Duwo is
er gedeeld eigendom in een aantal studentenwoningen. Tevens beheert Duwo studentenwoningen
voor Rochdale
•	Een samenwerkingsverband met Stichting Woon op Maat uit Heemskerk. Woon op Maat beheert de
woningen van Woningstichting Rochdale in Heemskerk
•	Een samenwerkingsverband met Woningbouwvereniging Stadgenoot en Woningstichting Eigen
Haard. Met deze partijen heeft Woningstichting Rochdale 34 studentenwoningen op de Zuidas in
gedeeld eigendom. Deze woningen worden beheerd door Stadgenoot.
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Bijlage
Projecten uitvoeringsovereenkomst Rochdale
wijkaanpak Amsterdam 2011
Zuidoost
EGK-Buurt	Extra schoonmaak hoogbouwcomplexen door schoonmaakbedrijf
EGK-Buurt	Extra schoonmaakwerkzaamheden in en rondom flatgebouwen door Streetcornerwork
EGK-Buurt	Extra inzet Bestrijding Onrechtmatige Bewoning
EGK-Buurt	Surveillance door een beveiligingsbedrijf
EGK-Buurt

Ontmoetingsruimten in de buurt

EGK-Buurt

Camerabewaking hoogbouw

EGK-Buurt

Project flatcoaches/leefbaarheidsambassadeurs

EGK-Buurt

Wijkbeheer

EGK-Buurt

Kansrijk Zuidoost (project armoedebestrijding)

EGK-Buurt	Extra inzet terugdringen huurachterstanden
EGK-Buurt

Maatregelen interim-beheer Kleiburg in afwachting van transformatie

EGK-Buurt	Extra huismeester Kleiburg om een schoon, heel en veilig gebouw te waarborgen
EGK-Buurt	Renoveren liften Gooioord
EGK-Buurt

Badkamers vernieuwen Groeneveen

EGK-Buurt

Dakbedekking vernieuwen Koornhorst

EGK-Buurt

Oproepinstallatie vernieuwen Koornhorst

EGK-Buurt	Schilderen Gulden kruis
West binnen de ring
Bos en Lommer

Ontwikkeling Elseviergebouw

Bos en Lommer	Academie van de stad: betrokkenheid/participatie
Bos en Lommer	Extra capaciteitsinzet voor bestrijding onrechtmatige bewoning
De Baarsjes

Camerabewaking Columbusplein

De Baarsjes

Project leefbaarheid en betrokkenheid

De Baarsjes

Mercatorbuurt: invulling gekraakte BOG-panden

Noord
Banne	Schoonsparen (zwerfvuil prikken voor een cadeaubon)
Banne

Parlevinker met kunst blinde gevel verfraaien

Banne

Tuinenproject maatschappelijke stages

Banne

Inzet twee sociaal huismeesters

Banne

Uitvoeren bewonersinitiatieven en diverse leefbaarheidsacties

Banne

Bewonersgesprekken

Banne	Extra medewerker wijkaanpak
Banne	Grote sociale huurwoningen Schepenlaangebied (bouwkosten)
Banne

Imagocampagne Amsterdam Noord

Banne	Afstemmingskosten stadsdeel Amsterdam Noord
Banne	Afstemmingskosten bewoners Banne
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vervolg Noord
IJplein/Vogelbuurt

Inzet sociaal huismeester

IJplein/Vogelbuurt

Uitvoering bewoners initiatieven

IJplein/Vogelbuurt

Dienstenwinkel

IJplein/Vogelbuurt

Medewerker wijkaanpak

IJplein/Vogelbuurt	Samenwerking Stichting Present
IJplein/Vogelbuurt

Proceskosten wijkaanpak coalitie

IJplein/Vogelbuurt	Verbetering straatbeeld met kijkgroen
		
(opknappen voortuinen en achtertuinen waar bewoners op uitkijken)
Nieuwendam Noord Wijkbeheerder
Nieuwendam Noord Herhuisvesting WW 0,5 fte extra sociaal
Nieuwendam Noord	Voortzetting leerwerktraject in samenwerking met Futuro
Nieuwendam Noord	Schoonsparen (zwerfvuil te prikken voor een kadobon)
Nieuwendam Noord Uitvoering bewonersinitiatieven
Nieuwendam Noord	Leefbaarheid woon- en leefomgeving Breehoorn
Nieuwendam Noord Interim-beheer Breehorngebied
Nieuwendam Noord	Extra medewerker wijkaanpak
Nieuwendam Noord	Amstelmeerschool
Nieuwendam Noord Nieuwendam Noord Breehoorngebied: voorbereidingskosten
Nieuwendam Noord Nieuwendam Noord: gezamenlijke wijkaanpak econonomische en sociale participatie
		
(onder andere Burenbus, Communicatie)

Nieuw-West
Slotermeer

Tuinenproject De Kok en de Kweker *

Geuzenveld-Zuid	Verbeteren uitstraling Van Karnebeekstraat met bloembakken aan lantaarnpalen
Geuzenveld-Zuid
		

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

Geuzenveld-Zuid

Bakemabuurt: tijdelijke verhuur Studenten voor de wijk*

Heel Nieuw-West	JINC: bliksemstages en sollicitatietrainingen scholieren
Heel Nieuw-West	Extra aandacht voor bestrijding sociale overlast en onderhuur
Heel Nieuw-West	Academie van de stad
Heel Nieuw-West

Woningen voor het project van Stichting Vooruit*

Kolenkitbuurt	Leefbaarheid en betrokkenheid
Kolenkitbuurt

Themabijeenkomsten vrouwen

Kolenkitbuurt

Piggelmeewoningen, kunstenaars

Kolenkitbuurt

Inzet wijkbeheer wijkservicepunt Kolenkit

Kolenkitbuurt	Leeuw van Vlaanderen: camera's*
Kolenkitbuurt	Leeuw van Vlaanderen: tuinen en kunst*
Kolenkitbuurt	Scala: portiekportiers*
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vervolg Nieuw-West
Kolenkitbuurt	Lommerrijk Bomen: leefbaarheid en betrokkenheid*
Lelylaan

Huize Patrimonium: aanpak leefbaarheid en sociale cohesie

Osdorp Midden	Extra maatregelen aanpak leefbaarheid complex Leeghwater
Osdorp Midden	Extra maatregelen aanpak leefbaarheid complex Tussenmeer (onder andere camera's)
Osdorp Midden	Jongerenhuisvesting Sloopblok Nierkerkestraat
Osdorp Midden

Cameratoezicht Nieuw Zeeland

Osdorp Midden

Osdorperhof: communicatie- en participatiekosten van de renovatie

Overtoomse Veld

Beheer- en veiligheidsmaatregelen complexen De Voerman*

Slotermeer	Extra inzet wijkbeheer Slotermeer
Slotermeer	Voorbereidingsbudget stedelijke vernieuwing Aireystrook
Slotermeer

Buurtruimte in Buurt 4*

WildemanBlomwijckerpad: intensief wijkbeheer in het kader van interim-beheer stedelijke vernieuwing
en Blomwijckerbuurt
Wildeman- en
Blomwijckerbuurt

Blomwijckerpad: intensief wijkbeheer; goederenactie, tuinenactie, kunstproject

* Project uitgevoerd samen met Far West.
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Projecten uitvoeringsovereenkomst Rochdale wijkaanpak Zaanstad
Poelenburg 2011
Wijk		

Activiteit/project

Poelenburg	Renovatie Suringaflat
Poelenburg

Medewerker gebiedsontwikkeling

Poelenburg

Coördinator sociaal beheer

Poelenburg

Cameratoezicht

Poelenburg

Bredeschoolconciërges

Poelenburg

Combinatiefunctie sport-cultuur; sportwerker in de wijk

Poelenburg

Bewegen op recept

Poelenburg

Bedrijfscoachmanager; contacten en betrokkenheid met wijk bevorderen

Poelenburg

Kleurrijk ondernemen

Poelenburg

Programmamanager sociaal/wijkeconomie

Poelenburg

Overdracht programma sociaal/wijkeconomie

Poelenburg

Multifunctionele accommodatie; Vitri en projectontwikkeling

Poelenburg	Reservering multifunctionele accommodatie
Poelenburg

Medewerker wijkaanpak

Poelenburg	Leefbaarheidsambassadeurs
Poelenburg

Wijkbeheerder

Poelenburg

Ontwikkelen plan van aanpak leefbaarheid sloopcomplexen

Poelenburg	Apparaatskosten gezamenlijk procesteam (informatievoorziening, communicatie en
participatie)
			
Poelenburg

Informatiehuis exploitatie

Poelenburg

Communicatie Poelenburg

Poelenburg

Ondersteuning en initiatieven bewonersparticipatie

Poelenburg

Kinderparticipatie

Poelenburg	Sociaal steunpunt met als doel zelfstandigheid
Poelenburg	Regisseur/aanjager multiproblemen
Poelenburg	Sleutelfiguren en netwerken in de wijk
Poelenburg

Bewonersgesprekken op advies van visitatiecommissie
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