
WAT HEBBEN
WE GEDAAN IN

2021
J A A R V E R S L A G

SALLANDWONEN



1 Voorwoord 5

2 Visie en strategie 9

3 Werken aan maatschappelijke opgaven 13
 3.1 De betaalbaarheid van het wonen 14
 3.2 Beschikbaarheid van passende woningen 17
 3.3 Kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad 24
 3.4 Leefbaarheid 31
 3.5 Prestaties per gemeente 35

4 Maatschappelijke verankering 37

5 Tevreden medewerkers en huurders 43
 5.1 Tevreden huurders 44
 5.2 Tevreden medewerkers 49

6 Governance en organisatiecontinuïteit 53
 6.1 Governance – goed bestuur 54
 6.2 Organisatieopbouw en -structuur 58
 6.3 Bedrijfslasten en efficiency 60
 6.4 Risicomanagement 62

7  Financiële continuïteit en vermogensbeheer 67

8 Verslag van de ondernemingsraad 77

9 Verslag van de Raad van Commissarissen 81
 Verklaring van de Raad van Commissarissen van SallandWonen 92
 Verklaring van het bestuur 93

10 Jaarrekening 95
 10.1 Kengetallen 96
 10.2 Gecondoliseerde balans per 31 december 2021 97
 10.3 Gecondoliseerde winst - en verliesrekening over 2021 99
 10.4 Gecondoliseerde kasstroomoverzicht over 2021 100
 10.5 Grondslagen van waardering in de jaarrekening 101
 10.6 Toelichting op de gecondoliseerde balans per 31 december 2021 116
 10.7 Toelichting op de gecondoliseerde winst - en verliesrekening 2021 128
 10.8 Enkelvoudige balans per 31 december 2021 137
 10.9 Enkelvoudige winst - en verliesrekening over 2021 139
 10.10 Toelichting op enkelvoudige balans per 31 december 2021 140
 10.11 Toelichting op enkelvoudige winst - en verliesrekening 2021 147
 10.12 Overige gegevens 155

INHOUD



SallandWonen • jaarverslag 2021    6   

VOORWOORD

De wooncrisis is een feit
We staan voor grote uitdagingen die vragen om crea-
tieve oplossingen. Er is sprake van een wooncrisis. De 
nieuwbouw van woningen stagneert, terwijl de vraag 
toeneemt. De prijzen van (bestaande) koopwoningen 
stijgen enorm, waardoor kopen voor een steeds grotere 
groep onbereikbaar wordt. De doorstroming stokt door 
het ontbreken van een passend woningaanbod. Hier 
komt nog bij dat het door gebrek aan locaties, traag 
lopende vergunningstrajecten en milieumaatregelen lastig 
is om op korte termijn met een oplossing te komen. 

Ook wij zijn juist in deze tijd van woningmarktcrisis ge-
confronteerd met vertragingen bij nieuwbouwprojecten. 
Onze wens is groot om snel meters te maken en nieuwe 
woningen toe te voegen aan ons bezit. De plannen voor 
veel woningen liggen klaar, de besluiten zijn genomen. 
Toch lukt het minder goed dan wij graag zouden willen. 
Regelmatig is dat te wijten aan factoren die niet goed 
door ons te beïnvloeden zijn. Dat frustreert. We vinden 
het uiteraard belangrijk om recht te doen aan een zorg-
vuldig democratisch proces met ruimte voor inspraak, 
maar dit staat vaak wel haaks tegenover de wens om 
tempo te maken nu er zo’n maatschappelijke noodzaak 
is om snel meer woningen te bouwen. We zien gelukkig 
wel dat ook bij onze samenwerkingspartners steeds 
meer urgentie wordt gevoeld. Tussenoplossingen als 
tijdelijke huisvesting staan opnieuw op de agenda.

Mooie successen in een intensief jaar
We hebben belangrijke doelen bereikt. Zo verduur-
zaamden we 169 woningen alsof er geen pandemie 
aan de orde was, terwijl de bewoners voor het grootste 
deel thuis waren tijdens de werkzaamheden. Onze inzet 

op samenwerking met bouwpartijen werpt ook dit jaar 
haar vruchten af. De onderhoudsprojecten verlopen 
soepel, zelfs in deze tijd van corona en economische 
onzekerheden. Hetzelfde geldt voor het realiseren 
van nieuwbouw: daar waar we kunnen starten met 
de bouw, kan deze ook gerealiseerd worden in een 
hoog tempo. We hebben 27 nieuwbouwwoningen 
gebouwd en voor de bouw van bijna 90 woningen zijn 
de voorbereidingen gaande. In 2022 verwachten we 
besluiten te nemen over ongeveer 70 nieuw te bouwen 
woningen.

Deze tijd vraagt om een andere aanpak. Wij hebben 
laten zien creatief te zijn binnen de grenzen van de 
mogelijkheden. Zo hebben we het ‘Deelhuus’ geïntrodu-
ceerd, waarbij jongeren gezamenlijk een eengezins-
woning betrekken met een tijdelijk huurcontract met be-
houd van inschrijvingsduur als woningzoekende. Huur-
ders krijgen in veel dorpen voorrang bij nieuwbouw 
als ze een huurwoning achterlaten. Daarnaast krijgen 
huurders vanaf 2022 ook voorrang bij de verkoop van 
de huurwoningen die wij verkopen op de vrije markt. 
Deze maatregelen zijn genomen om doorstroming en 
beweging te creëren in een stagnerende woningmarkt. 
Het lukt ons steeds beter om medewerking van samen-
werkingspartners te krijgen bij dit soort initiatieven.

We zijn kritisch geweest op onze manier van werken. 
Een voorbeeld hiervan is de werkwijze rond verzoeken 
om woningaanpassing van huurders. De aanvraag-
procedure verliep niet goed en we zijn op zoek gegaan 
naar oplossingen via de leanmethodiek. Het resultaat 
is een nieuwe werkwijze met snel duidelijkheid voor 
huurders en eenduidige werkafspraken. 

Dit geldt zowel bij aanvragen op verzoek van de 
huurder als bij projecten gericht op verduurzamen en 
onderhoud met betere kostenbeheersing en bijstuur-
mogelijkheden. En nog belangrijker: we hebben dit zelf 
met elkaar gerealiseerd. 

Ik ben onder de indruk hoe het ons steeds weer lukt om 
onder frequent wijzigende omstandigheden, wendbaar 
en flexibel te zijn zodat de benodigde prestaties worden 
gerealiseerd. Deze tijd vraagt veel van iedereen, zowel 
van huurders, samenwerkingspartners als de 
organisatie. We zijn telkens in staat om te 
improviseren en iets goeds neer te zetten. 

De Aedesbenchmark bevestigt dat we op 
de goede weg zijn. We lieten daar een 
mooie score zien. We zien dat onze stra-
tegische koers passend is voor de opgaven 
waar we als sector voor staan. En dat geldt niet 
alleen op het gebied van de volkshuisvesting en verduur-
zaming, maar ook voor Salland-Wonen als dienstverle-
nende organisatie.

Kansen voor de toekomst
We staan voor grote opgaven om bij te dragen aan een 
oplossing voor de wooncrisis. De financiële ruimte door 
het (deels) wegvallen van de verhuurderheffing geeft 
mogelijkheden om nog meer zaken aan te pakken. Het 
blijft ook nu belangrijk een goede afweging te maken 
hoe we ons geld gaan inzetten. Want de inzet van onze 
middelen gaat niet alleen om meer nieuwbouw, ook 
extra inzet op betaalbaarheid, leefbaarheid en verduur-
zamen is gewenst. 

We maken ons zorgen over de enorme prijsstijgingen 
van de afgelopen maanden. Hoewel de overheid sust 
dat dit slechts tijdelijk is, sluiten wij een langdurige peri-
ode met hoge inflatie niet uit. Er is ten slotte jarenlang 
geld in de economie gepompt. De hoge inflatie raakt 
onze huurders, die het meestal financieel niet breed 
hebben, erg hard. De prijzen van eerste levens-
behoeften zoals energie en voeding stijgen extreem. 
Dit betekent ook veel voor ons als organisatie die 
efficiënt moet omgaan met het geld dat door onze huur-

ders wordt opgebracht. De prijzen van materia-
len, vervoer en energie rijzen ook voor onze 

organisatie de pan uit. Hoewel we nu 
meer middelen krijgen door het (deels) 
wegvallen van de verhuurderheffing kun-
nen we naar verwachting minder doen 
met hetzelfde geld dan een tijd geleden. 

We hebben meer opgaven dan alleen maar 
bouwen en verduurzamen van woningen. De belasting 
van de aarde moet teruggebracht worden en daar 
willen we aan bijdragen door het ‘kringloop’ denken en 
hergebruik van materialen in onze hele bedrijfsvoering 
door te voeren. Ook hittestress is een onderwerp dat 
door de klimaatwijzigingen steeds hoger op de agenda 
komt. Dit vraagt niet alleen om vergroening van wijken, 
maar ook om aanpassingen in de bouw. Op dit moment 
verduurzamen we onze woningen door ze ‘goed in te 
pakken’ en te voorzien van zonnepanelen om zo de 
warmtevraag te verminderen. Een definitieve keuze 
voor goede verwarmingssystemen is nog niet te maken, 
omdat nog onzeker is of de wijken in de toekomst van 
collectieve duurzame energie worden voorzien. >>

Voor u ligt het jaarverslag van SallandWonen over 2021. Wij werken hard verder aan goed 
wonen. Er is veel gebeurd in 2021, hoewel het jaar ook weer anders verliep dan gedacht en 
gehoopt. We verwachtten afscheid te nemen van corona. We wilden het vertrouwde leven 
weer oppakken. Maar meer en meer is het besef ontstaan dat corona en dan vooral de 
gevolgen van deze pandemie onderdeel worden van ons leven. Dat is lastig, maar biedt ook 
kansen. Bij de afronding van dit jaarverslag wordt de wereld opgeschud door de oorlog in 
Oekraïne. Het lijkt ver weg, maar wij verwachten dat deze oorlog en de gevolgen impact 
gaan hebben op SallandWonen.
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Door onze samenwerkingen met bouwpartijen en de 
standaard Buitengewoonthuis (BGT)-woning die wij 
ontwikkelden kunnen we starten met bouwen, zodra de 
bouwvergunning er is. Het is dan wel spannend of 
materiaaltekorten geen belemmeringen gaan opleveren. 
We kunnen momenteel niet leunen op de efficiënte 
wereldlogistiek die er voorheen was. Als zich dat toch 
voordoet zullen we samen met onze partners zoeken 
naar oplossingen, waarbij een nog betere planning 
ook op inkoopniveau een oplossing kan bieden. 

Jaarverslag
Met dit jaarverslag zetten we in op een verslag waaruit 
blijkt in welke mate we onze bijdrage hebben geleverd 
aan de volkshuisvesting in ons werkgebied. We verant-
woorden ons over de voorgenomen maatschappelijke 
prestaties en activiteiten en presenteren de behaalde 
volkshuisvestelijke resultaten. 

We boekten een positief resultaat van maar liefst 
€ 172 miljoen. Dit resultaat bestaat echter voor het 
overgrote deel uit ‘papieren geld’, omdat we de grote 
waardestijging van onze woningen, als gevolg van de 
sterk gestegen huizenprijzen, wettelijk gezien moeten 
laten meetellen als ‘winst’. Dit geld hebben wij niet 
ontvangen. De stijging van de waarde van onze 
woningen tikt ook door in de belastingdruk. Veel van 
de tarieven van de belastingen die de corporatiesector 
moet betalen zijn deels afgeleid van de waarde van de 
woningen. Het gaat hier dan om de verhuurderheffing, 
de Vpb, de ATAD en de WOZ. Gaan we uit van onze 
normale bedrijfsvoering, zonder de waardestijging van 
onze woningen mee te nemen, dan is het resultaat 
€ 4 miljoen. Dit geld zetten we weer in voor de 
opgaven waar we voor staan. 

Tenslotte
Ik wil de medewerkers en samenwerkingspartners 
bedanken voor de geleverde inzet. Er is door iedereen 
opnieuw een topprestatie geleverd onder moeilijke
omstandigheden. Door deze samenwerking realiseren 
we met elkaar meer dan wanneer we er alleen voor 
zouden staan. Samen met onze Raad van 
Commissarissen hebben wij, met begrip voor elkaar 
en de focus op de juiste doelen, mooie resultaten 
bereikt in dit opnieuw zeer 
bewogen jaar.

Marijke Kool 
directeur-bestuurder
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Visie
Hoe kijken we vanuit SallandWonen naar de ontwikke-
lingen om ons heen? Wat is onze visie op vraagstukken 
en ontwikkelingen? In het strategisch plan hebben wij 
onze visie uitgeschreven en samengevat in strategische 
uitgangspunten en doelen.

Missie
Wij werken aan betaalbaar en duurzaam wonen in 
Salland voor mensen die daar zelf minder goed in 
kunnen voorzien. 

VISIE &
STRATEGIE

Indicator Realisatie Doelstelling Realisatie
  2020 2025 2021

1. Waardering maatschappelijke verankering bij visitatie  (2019:) 7,7 8 -

2. Klanttevredenheid   

 a. Overall benchmarkselectie  7,6 Gem. ≥8 8

 b. Klantreis subonderdelen 90 100% ≥6 100

3. Medewerkerstevredenheid   

 a. Algemeen  8 Gem. ≥8 -

 b. Per onderdeel 97 100% ≥6 -

4. Ontwikkeling woningvoorraad Daeb 5.227 5.245-5.305 5.230

5. Groei compacte/toegankelijke woningen Daeb (doel 2029) 29,9 34%  30,3

6. Slagingskans 21,4 ≥20% 18,0

7. Betaalbaarheid huren   

 a.Woningvoorraad tot 2e aftoppingsgrens 89 ≥70% 92

 b.Waarvan onder 1e aftoppingsgrens 72 80% 83

8. Toewijzingen aan huurtoeslagontvangers 72,3 ≥70% 73,3

9. Huurachterstand 0,45 ≤0,75% 0,38

10. Klanttevredenheid bij verduurzamen en onderhoud 8,2 8 7,7

11. Energielabeling woningen (doel 2027) B Gem. label A  B

12. Circulariteit (doel volgt in 2022) - - -

13. Uitstoot CO2 (doel volgt in 2022) 20,7 - 19,4

14. Leefbaarheid in wijken(2019)  7,1 7 7,1

15. Bedrijfslasten per woning 778 € 850,- 859

16. Huurderving   

 a. Woningen en garages 0,56 0,45% 0,45

 b. BOG/MOG/ZOG 1,6 1,25% 0,57

17. Financiële ratio’s AW en eigen bandbreedte ICR Aan voldoen LtV

18. Waardering voor governance bij visitatie1(2019)  7,8 8 -

Strategische doelen 
Voor de periode tot en met 2025 hebben we 
strategische prestaties met doelstellingen voor 2025 
vastgesteld.

Tabel: Voortgang strategische 

doelstellingen SallandWonen

“
Wij werken aan 

betaalbaar en duurzaam 
wonen in Salland 

voor mensen die daar 
zelf minder in kunnen 

voorzien.

”

2
In ons strategisch plan ‘Omdat goed wonen belangrijk blijft’ verwoordden we onze visie, missie en strategische koers 
voor de periode 2021 tot 2025. Samen met het jaarplan 2021 vormen dit het kader voor de verantwoording over 
onze prestaties en activiteiten van 2021. Hieronder volgen onze visie, missie en strategie. 

9 Salland Wonen • jaarverslag 2021
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij staan midden in de maatschappij en werken met 
maatschappelijk geld. Dat schept verplichtingen. Op 
verschillende manieren laten wij zien hoe wij invulling 
geven aan deze verplichtingen. Onze ambitie op het 
gebied van wonen wordt bepaald door de maatschap-
pelijke opgaven in ons werkgebied. In nauwe samen-
werking met de gemeenten en huurders formuleren wij 
beleid dat bijdraagt aan de opgaven voor betaalbaar 
en duurzaam wonen voor die mensen die dat zelfstan-
dig niet kunnen realiseren. Ook zien wij kansen om een 
bijdrage te leveren aan milieu, sociale en economische 
aspecten. Wij gaan samenwerkingen aan in de over-
tuiging dat we hiermee efficiënter werken, verspillingen 
kunnen voorkomen en meer kunnen doen voor minder 
geld. Maar daarmee ook werkgelegenheid in stand 
kunnen houden. Ons duurzaamheidsbeleid is gericht 
op zowel het realiseren van energieneutrale woning-
voorraad, als op een reductie van CO2 uitstoot en het 
verlagen van de woonlasten. Ook zetten wij ons in om 
de zelfredzaamheid van huurders te vergroten.

Vanuit onze zorg voor de aarde is duurzaamheid voor 
ons een leidend principe bij onze bedrijfsvoering. Wij 
proberen de belasting van de aarde te minimaliseren 
in onze bouwketen en onze bedrijfsvoering. Wij zijn 
kritisch op onze uitgaven en zetten in op economische 
verantwoord handelen door vernieuwde samenwer-
kingsvormen aan te gaan. Ons doel is om zoveel moge-
lijk van onze kasstromen ten goede te laten komen aan 
goed wonen in ons werkgebied.

“
Wij staan midden 
in de maatschappij 

en werken met 
maatschappelijk 
geld. Dat schept 
verplichtingen. 

”
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3.1 De betaalbaarheid van het wonen
SallandWonen kent een kwalitatief goede woning-
voorraad die gekenmerkt wordt door woningen met 
grote afmetingen. Op kleine schaal veranderen we de 
portefeuille door het afstoten van grote woningen en het 
realiseren van kleinere eenheden. Het effect van nieuw-
bouw op de totale portefeuille is beperkt. Daarnaast 
zetten we via passend toewijzen, maatwerk en een 

WERKEN AAN 
MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

Indicator Realisatie Doelstelling Realisatie
  2020 2021 2021

Passend toewijzen (%) 99,0 ≥ 95 99,0

Toewijzingen aan huishoudens met inkomen onder huurtoeslaggrens (%) 72,3 ≥ 70 73,3

Realisatie taakstelling gemeenten huisvesten statushouders (%)2 97 100 78

Huisvesten statushouders (aantal) 38 - 62

Woningen met gehuisveste statushouders (aantal) 12 - 16

Jaarlijkse huurverhoging (%) 2,6 1,4 0

Huurachterstand zittende huurders (%) 0,45 0,75 0,38

gematigd huurbeleid in op betaalbaar wonen. Met veel 
persoonlijk contact proberen we zo snel mogelijk hulp 
te bieden daar waar mensen problemen krijgen met het 
betalen van de huur.

Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende maatschappelijke prestaties 
op het doel ‘betaalbaarheid van het wonen’ in 2021:

Tabel: Maatschappelijke prestaties op het 
doel betaalbaarheid van het wonen

“
Terugkijkend op 2021 

hebben we mooie 
stappen gezet in een 

betaalbaarder woningbezit 
voor die mensen die 
dat nodig hebben. 

”

3
Beschikbaar, betaalbaar, kwaliteit, duurzaam en leefbaar blijven onveranderlijk de belangrijkste thema’s voor ons 
als corporatie. Niet alleen huurders, ook gemeenten, huurdersorganisaties en andere samenwerkingspartners spreken 
ons aan op onze inzet voor Salland en zijn inwoners. Hieronder leest u hoe wij in 2021 onze bijdrage leverden aan 
de maatschappelijke opgaven in ons werkgebied op het terrein van wonen, duurzaamheid en betaalbaarheid.

Terugkijkend op 2021 hebben we mooie stappen gezet 
in een betaalbaarder woningbezit voor die mensen die 
dat nodig hebben. Dat onze inzet loont, blijkt wel uit de 
lage huurachterstanden en de minimale huisuitzettingen. 
Wij blijven ons inzetten op betaalbaar wonen voor die 
mensen die dat nodig hebben.

Kaders nieuw huurbeleid
Door alle maatwerkmogelijkheden waarbij het inkomen 
een rol speelt, passen we ons huurbeleid vanaf 2022 
aan. In goed overleg met de huurdersorganisaties 
hebben we de kaders voor ons huurbeleid opnieuw 
vastgesteld. Wij voeren de inkomensafhankelijke 
huurverhoging opnieuw in voor huurders met een 
hoog (midden)inkomen en een huurprijs lager dan de 
liberalisatiegrens.

Passend toewijzen
We streefden naar 100% passend toewijzen, ook in 
‘bijzondere’ situaties die om maatwerk vragen. Dit is 
bijna gelukt. De 3 situaties die niet passend zijn toe-
gewezen, zijn besproken tijdens een casusoverleg met 
verschillende disciplines uit de organisatie. Conclusie is 
dat alle 3 situaties in 2021 recht hebben op een huur-
verlaging vanuit de Wet eenmalige huurverlaging.

Naast huur, bestaan de woonlasten ook uit gas, water 
en licht. De prijs voor gas en licht zijn enorm gestegen. 
Voor hulp bij budgetadvies verwijzen we huurders actief 
naar Humanitas (Raalte) en Financiën De Baas (Olst-
Wijhe) en de website van het NIBUD.

13 Salland Wonen • jaarverslag 2021
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Duidelijke communicatie
Een goede informatievoorziening is belangrijk. Voor een 
grote groep huurders is een duidelijke en begrijpelijke 
boodschap belangrijk om misverstanden te voorkomen. 
Onze manier van schrijven heeft voortdurend onze 
aandacht zodat iedereen het verhaal dat wij willen 
vertellen kan begrijpen. In 2022 vragen we aan onze 
huurders of ze nog tips hebben voor het verbeteren van 
onze informatie. Ook gaan we nog meer werken met 
animatiefilmpjes en illustraties, zodat de boodschap 
niet alleen in woord maar ook in beeld wordt verteld.

Project Voorzieningenwijzer
De Voorzieningenwijzer heeft als doel om huishoudens 
te helpen om hun financiën goed in kaart te brengen en 
adviezen te geven om te bezuinigen. We merkten dat 
mensen die al schulden hebben, moeilijk te motiveren 
zijn voor een afspraak om hun financiën te bespreken. 
Hun hoofd zit al vol door de schulden. Zij zijn meer 
gebaat bij andere hulp. In 2021 wilden we ons meer 
richten op nieuwe huurders. We kwamen tot de con-
clusie dat het een te grote drempel is voor de inwoners 
van Raalte om gebruik te maken van deze voorziening 
en besloten om te stoppen met de Voorzieningenwijzer. 
Humanitas is laagdrempelig en met de juiste informatie, 
vervullen zij dezelfde rol. We zetten de samenwerking 
met Humanitas ook in de toekomst voort.

Volkshuisvestelijke resultaten
Volkshuisvestelijk hebben we op het gebied van betaal-
baarheid de volgende resultaten behaald:

Huurprijsbeleid
Betaalbaar wonen vinden wij belangrijk. Ons huurbe-
leid kenmerkt zich door een gemiddeld inflatievolgende 
huurverhoging waarbij bij huurwoningen met een 
relatief lage huur de huur meer stijgt dan bij woningen 
die al een relatief hoge huur hebben. Daarnaast 
hanteren wij een pakket aan maatwerk gebaseerd op 
het Sociaal huurakkoord.

Dit verslagjaar gold er een huurbevriezing voor de 
huurders van sociale huurwoningen. Wij besloten de 
huren van alle woningen te bevriezen, zowel van de 
sociale- als vrije huursector.

Daarnaast voerden we de ‘Wet Eenmalige huur-
verlaging’ uit. Deze wet gold alleen voor 2021. 
Huurders met een hoge huur en een laag inkomen 
ontvingen een huurverlaging. Door deze twee maat-
regelen is er in 2021 weinig gebruik gemaakt van de 
maatwerkmogelijkheden bij inkomensdaling of 
betalingsproblemen. 

Huurachterstanden
We blijven ons inzetten op zoveel mogelijk persoon-
lijk contact met onze huurders. Hiermee willen we zo 
snel mogelijk de problematiek van de huurder in kaart 
brengen en hulp bieden daar waar het kan. Zo voor-
komen we onnodig hoge kosten voor de huurder bij de 
deurwaarder. De focus blijft liggen op het begin van 
het ontstaan van de eventuele huurachterstand. 

Om huurders te bereiken die het moeilijk hebben, wer-
ken wij samen met partijen als gemeenten, Humanitas, 
Financiën de Baas, GKB, BAD, Meldpunt bijzondere 
zorg en bewindvoerders. Deze samenwerking is door 
de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverleningen (Wgs) 

sinds 1 januari 2021 wettelijk geformaliseerd. Deze wet 
geeft gemeenten het recht om huurachterstanden bij ons 
op te vragen, met als doel het beter en eerder helpen 
van haar burgers met schulden. We startten met het 
proactief toesturen van informatie over huurachterstanden 
naar de gemeenten.

Ontruimingen door huurachterstand
In 2021 hadden we 1 ontruiming. Dit betrof een 
alleenstaande die geen hulp wilde. We legden eerder 
en vaker huisbezoeken af. De samenwerking en de 
informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en ons 
verbeterden. We kwamen nog sneller in actie. 

Indicator Realisatie 
  2020 2021 

Huurprijs sociale huurwoning

Wet eenmalige huurverlaging (aantal huishoudens) - 166

Wet eenmalige huurverlaging (gemiddeld bedrag aan huurverlaging) - 47,80

Huurprijs nieuwe verhuringen (gemiddeld in euro) 570 572

Huurprijs (gemiddeld in euro)  568 568

Verhouding huur /maximaal toegestane huur (%)  64,5 63,3

Verandering huurprijs t.o.v. afgelopen jaar (huursom in %) 2,24 0,08

Huurprijs geliberaliseerde huurwoning   

Huurprijs nieuwe verhuringen (gemiddeld in euro) 806 796

Huurprijs (gemiddeld in euro) 831 823

Jaarlijkse huurverhoging (gemiddeld in %) 2,6 0

Maatwerk op verzoek  

Toekenning huurbevriezing (aantal) 106 0

Toekenning huurverlaging (aantal) 1 4

Bedrag aan huurverlaging (gemiddeld in euro) 89,40 29,89

Tabel: Huurprijs (zelfstandige woningen)

Indicator Realisatie 
  2020 2021 

Huurachterstand huurders (meer dan € 50) (aantal) 286 259

Huurachterstand totaal (%)1 1,30 0,90

Huurachterstand zittende huurders (%) 0,45 0,38

Dossiers naar de deurwaarder (aantal) 24 14

Aanzeggingen (aantal)2  18 3

Ontruimingen vanwege huurachterstand (aantal) 5 1

Tabel: Huurschulden en ontruimingen

1: Zittende en vertrokken huurders van huurwoningen.  

2: Aanzegging: een gerechtelijk besluit dat de woning ontruimd mag worden. 

Betaalbaarheid woningvoorraad
We vinden betaalbaarheid belangrijk en sturen op een 
betaalbare woningvoorraad. In onderstaande tabel zijn 
de percentages van de zelfstandige wooneenheden 
naar huurprijsklasse weergegeven en de ontwikkeling 
van huurprijsklassen. 

Indicator Realisatie 
  2020 2021 

Wooneenheden (zelfstandig) – naar huurprijsklasse (31-12)1  

Goedkoop (%) 7,8 9,0

Betaalbaar (%) 83,5 83,3

Duur tot huurtoeslaggrens (%) 5,4 6,0

Duur boven huurtoeslaggrens (%) 3,2 1,7

Woningbezit – betaalbaar (31-12)1  

Betaalbaar (goedkoop + betaalbaar) (%) 91,3 92,3

Tabel: Woningportefeuille en 
veranderingen – naar huurprijsklasse

1: Daeb en niet-Daeb.
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3.2 Beschikbaarheid van passende 
 woningen
We zorgen voor een divers aanbod aan woningen, 
vooral woningen die voor meerdere doelgroepen 
geschikt (te maken) zijn. We bouwen nieuwe woningen. 
We transformeren onze portefeuille zodat deze beter 
afgestemd is op de doelgroep (groei kleine woningen, 
afbouw grote woningen). We proberen doorstroming 
op de woningmarkt te bevorderen. We zijn er ook voor 
de middengroepen, als het hen niet lukt zelf een woning 

te bemachtigen. Dat doen we vanuit onze niet-Daeb 
portefeuille, maar ook door de verkoop van bestaande 
huurwoningen. We onderzoeken de mogelijkheid van 
extra nieuwbouw voor middengroepen en we benutten 
de ruimte die er is binnen passend toewijzen.

We zien veel druk op de huurmarkt. Er kwamen minder 
woningen vrij voor verhuur, terwijl het aantal woning-
zoekenden blijft groeien. De slaagkansen blijven dalen, 
er is veel concurrentie op de woningmarkt.  

Ook bleek uit dit onderzoek dat deze groep jongeren 
graag in ons werkgebied blijft. Voor jongeren tot 23 
jaar is het huren van een eengezinswoning lastig door 
de hogere huurprijs. De veranderende wetgeving biedt 
geen passende mogelijkheden om jongeren tot 23 jaar 
met recht op huurtoeslag via een jongerencontract een 
eengezinswoning zelfstandig te laten huren. Het Deel-
huus is dan een goed alternatief.

Parentshouse
Het parentshouse is een huis waar mensen die in 
scheiding liggen en kinderen hebben, tijdelijk een 
kamer kunnen huren. Samen met de betrokken partijen 
hebben we besloten om het Parentshouse voort te zetten 
als vaste voorziening voor de beide gemeenten.

Doorstroming bevorderen
In 2021 hebben we bij enkele nieuwbouwprojecten 
ingezet op extra doorstroming. Bij de verhuur van de 
16 nieuwbouwwoningen in het project Salland II zijn 
bij 10 woningen huurders van SallandWonen voorge-
gaan op andere woningzoekenden. Resultaat is dat 
door deze verhuringen, 10 bestaande huurwoningen 
zijn vrijgekomen, in plaats van 3 als was toegewezen 
op basis van inschrijfduur. Door dit positieve resultaat 
hebben we deze voorrangregeling ook toegepast bij 
alle 5 de nieuwbouwwoningen in de wijk Noorder 
Koeslag in Wijhe. Bij de verhuur van de appartementen 
in de Oudheidskamer pasten we de voorrangsregel 
niet toe, omdat we met dit project ook starters een kans 
wilden geven. Vanaf 1 januari 2022 zijn we gestart met 
een voorrangsregel voor huurders bij de verkoop van 
huurwoningen op de vrije markt. 

Weigeringen
We keken kritisch naar de manier waarop wij onze 
woningen te huur aanbieden. Het aantal weigeringen 
blijft hoog, wat in schril contrast staat met de woning-
nood en lange wachtlijsten. We startten met een sanctie 
bij de woningaanbieding. Reageert de woningzoekende 
niet, dan is de woningzoekende voor 3 maanden 
uitgesloten van reageren op het woningaanbod. 
We waarschuwden woningzoekenden actief wat de 
gevolgen zijn van niet reageren. Hierdoor hebben we 
de sanctie niet in hoeven te zetten. Deze maatregel 
zetten we voort in 2022 en vullen we aan met een nieuwe 
maatregel bij woningen die we via loting verhuren.

Efficiënter verhuurproces
We pasten het verhuurproces aan:
• Het verwerken van een huuropzegging inclusief het 

inplannen van de voorinspectie heeft voorrang 
 gekregen op de andere werkzaamheden. 
• We voerden spreekuren in voor de opzichters. Dit 

zorgt voor een betere bereikbaarheid voor klanten 
met vragen over opleverpunten en geeft de opzichter 
de mogelijkheid om beter opvolging te geven aan de 
gemaakte afspraken bij zowel vertrekkende als 

 nieuwe huurder. Ook kan de opzichter hierdoor 
 beter het Klantencentrum ondersteunen bij vragen 

over het verhuurproces. 
• We plannen vaker een eindinspectie in en stemden 

het niveau van opleveren onderling af waardoor er 
minder nawerk is.  

• We maken beter gebruik van de mogelijkheden van 
het Klantportaal voor woningzoekenden, zodat het 
weigeren van een woningen eenvoudiger is en wij 
sneller door kunnen naar een volgende kandidaat.

De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Er zijn minder 
leegstandsdagen. Daarnaast merken we dat deze 
wijzigingen kansen bieden voor betere samenwerking 
en snellere afhandeling van afspraken.
Begin 2022 vervingen wij ons huidige woonruimtever-
deelsysteem voor Zig. Daarnaast is er een migratie van 
ons primaire computersysteem van Tobias AX naar 
Tobias Dynamics 365 op handen. Deze nieuwe 
systemen geven kansen om het verhuurproces nog 
efficiënter te laten verlopen.

Maatschappelijke prestaties 
We behaalden de volgende maatschappelijke prestaties 
op het doel ‘beschikbaarheid van passende woningen’ 
in 2021:

Indicator Realisatie Doelstelling  Realisatie
  2020 2021  2021
 
Toewijzing met inkomen ≤ € 40.024 94,0 > 80 97,5

Toewijzing met inkomen > € 40.024 en < € 44.655 4,1 < 10 1,5

Toewijzing met inkomenshoogte niet relevant 1,9 < 10 1,0

Nieuwbouw huurwoningen 33 27 27

Aankoop huurwoningen - 20 0

Verkochte woningen (aantal) 28 30 26

Verkochte woningen aan zittende huurders (aantal) 1 - 8

Sloop (aantal woningen) - 20 0

Gemiddeld aantal dagen leegstand 7 3 2

Tabel: Maatschappelijke prestaties op 
het doel beschikbaarheid van passende woningen

We hebben veel extra inzet gepleegd naast ons regu-
liere werk. Hiernaar kijkend zijn we tevreden over de 
behaalde prestaties en onze creativiteit bij het zoeken 
naar oplossingen voor de stagnerende woningmarkt. 
We zijn, zoals we ook al aangaven in het voorwoord, 
minder tevreden met de uitgestelde start van een aantal 
nieuwbouwprojecten. We bezien nog eens heel goed of 
wij nog stappen kunnen zetten in ruimtelijke procedures, 
maar pleiten ook voor meer capaciteit en snelheid bij 
overheden, rechters en de Raad van State. 

Het Deelhuus
In 2021 introduceerden we na onderzoek naar de 
woonwensen van jongere woningzoekenden het 
‘Deelhuus’: alleenstaande jongeren, vanaf 18 tot en 
met 27 jaar, krijgen de kans om, samen met één of 
twee vrienden, op zichzelf te wonen voor maximaal vijf 
jaar. Daarna is het de bedoeling dat ze doorstromen. 
Huurders van een Deelhuus behouden hun inschrijftijd, 
waardoor de kans om te kunnen verhuizen groter is. 
De eerste woning is in 2021 verhuurd aan twee 
enthousiaste jongeren. In 2022 verwachten wij dit 
initiatief een vervolg te geven.
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Woonruimte verdeelsysteem
Ons woonruimteverdeelsysteem van Embrace kende 
veel beperkingen. We besloten om over te stappen naar 
een nieuwe leverancier. In 2021 zijn de voorbereidin-
gen hiervoor getroffen, begin 2022 maakten we de 
overstap naar ZIG. Voordeel van deze overstap is dat 
wij mogelijkheden krijgen om eventueel aan te sluiten 
bij regionale woonruimteverdeling. We besloten dat we 
deelname aan de regionale woonruimteverdeling Zwolle 
en omgeving in ‘De Woningzoeker’ gaan verkennen.

Verhuren aan middeninkomens
Wij zijn er niet alleen voor huurders met de laagste 
inkomens. Zoals onze missie al zegt zijn we er voor alle 
mensen die minder goed zelf kunnen voorzien in betaal-
baar en duurzaam wonen. In de huidige markt behoren 
daar ook de huurders met een middeninkomen bij. Voor 
hen is het bijna onmogelijk om een woning te kopen en 
zij zijn aangewezen op de duurdere sociale huurwo-
ningen of de vrije sector huurmarkt. Wij hebben vanuit 
wetgeving de ruimte om deze woningzoekenden te 
huisvesten. In 2021 is 3% van de sociale huurwoningen 
toegewezen aan deze doelgroep. In 2022 verkennen 
we of we meer voor deze doelgroep kunnen betekenen. 

Onze vrije sector huurwoningen bieden wij in principe 
aan tegen een marktconforme huur, maar wel op een 
dusdanige manier dat deze woningen ook bereikbaar 
zijn voor woningzoekenden met een middeninkomen. 
Dat betekent dat we een commerciële huurprijs vragen, 
maar niet voor het maximale gaan.

Toevoegen van woningen
Qua nieuwbouwproductie hebben we de aantallen 
opgeleverd die we hadden voorgenomen. Ook ver-
werkten we een aantal tegenslagen. Door verschillende 
redenen die we al eerder in dit jaarverslag hebben 
benoemd lopen projecten vertraging op. In een tijd 
van woningnood heel vervelend, maar een zorgvuldig 
traject is belangrijk. De wens om tot uitvoering over te 
gaan is groot. Wij gaan ervan uit dat de projecten die 
vertraging opliepen, alsnog uitgevoerd gaan worden. 
Voor de komende jaren zien wij ook de nodige nieuwe 
kansen voor nieuwbouw. We zetten ons met de beide 
gemeenten in om de gezamenlijke doelstellingen voor 
sociale huur te realiseren. Dit heeft al geresulteerd in 

het toevoegen van nieuwe woningbouwlocaties aan de 
projectenportefeuille.

Tijdelijke verhuur
Wij verhuren woningen die leegstaan ter voorberei-
ding van vervangende nieuwbouwwerkzaamheden 
tijdelijk. In het verslagjaar speelde dit bij de projecten 
Olsterkampweg in Olst en Broekslag in Wijhe. Bij beide 
projecten zijn in 2021 respectievelijk 1 en 6 huurders 
verhuisd met gebruikmaking van het sociaal plan op 
basis van het reglement sloop, renovatie en (groot) 
onderhoud SallandWonen, versie 20 december 2016.

Het bedrijf Ad Hoc heeft in opdracht van ons 16 
woningen aan de Olsterkampweg beheerd. Alle 16 
woningen zijn in gebruik (geweest), zodat er geen of zo 
min mogelijk leegstand was als gevolg van de vertraging 
in de ruimtelijke procedures. Daarnaast verhuurden 
we 7 woningen aan de Beatrixlaan (Broekslag) via de 
leegstandswet.

Wonen met een zorgvraag
Zorgpartijen De Parabool en RIBW hebben ons 
gevraagd om aan De Ware in Raalte nieuwbouw te 
realiseren. Doel is een eigen woonplek voor 24 mensen 
die ondersteuning van deze zorgpartijen ontvangen. 
De plannen zijn in ontwikkeling en in 2021 zijn de 
omwonenden geïnformeerd en gevraagd mee te 
denken. In 2022 werken we de plannen verder uit met 
als doel om in 2023 de woningen op te leveren.

Volkshuisvestelijke resultaten
Volkshuisvestelijk hebben we op het gebied van 
beschikbaarheid van passende woningen de volgende 
resultaten behaald:

Woonruimteverdeling en woningtoewijzing
Voor de woonruimteverdeling hanteren wij het aanbod-
model in combinatie met loting. Doel is om jaarlijks 
15% van het woningaanbod via loting aan te bieden. 
Daarnaast werken wij met een doorstroomregeling voor 
zittende huurders: weet een woningzoekende dat de 
huur wordt opgezegd van de woning waar zijn voor-
keur naar uitgaat, dan kan hij dit melden. De woning-
zoekende krijgt de vrijkomende woning aangeboden, 
waarna zijn woning te huur wordt aangeboden.

Indicator    Realisatie  
   2020 2021
 
Woningzoekenden en verhuizen  

Reagerende woningzoekenden op woningaanbod (aantal) 1.843 2.013

Actief ingeschreven woningzoekenden op 31-12 (aantal)1 1.497 1.579

Reacties gemiddeld (aantal) 48 68

Zoektijd (maand) 8,6 6,9

Slaagkans (%) 21,4 18,0

Weigeringsgraad (%)2 42 33

Nieuwe verhuringen  

Mutatiegraad woningen (zelfst. en onzelfst. eenheden in %)  7,3 6,6

Nieuwe verhuringen (zelfstandige eenheden in aantal) 422 397

Woningaanbod verhuurd met huurprijs tot 2e aftoppingsgrens (%) 89 92,9

Nieuwe huurders in nieuwbouwwoning of transformatie (aantal) 36 27

Verhuringen parentshouse 8 1

Nieuwe verhuringen – naar huurprijs  

Sociaal verhuurd (%)  96,5 98,2

Vrije sector (%) 3,5 1,8

Voorkeurswoning / doorstroomwoning  

Verhuringen via doorstroomregeling (%)3  6 6

Verhuringen via doorstroomregeling (aantal) 27 25

Loting  

Verhuringen via loting (%)4 9 15

Verhuringen via loting (aantal) 32 50

Tabel: Woonruimteverdeling en woningtoewijzing

1: ‘Actief’ betekent dat een woningzoekende minimaal één keer heeft gereageerd op het woningaanbod in kalenderjaar.   

2: Weigeringen door woningzoekenden

3: Percentage van totaal aantal nieuwe verhuringen van zelfstandige woningen. 

4: Het percentage heeft enkel betrekking op de verhuringen via het aanbodmodel en via loting. 

Woningvoorraad
Door toevoeging van nieuwe woningen en gedeeltelijke 
verkoop en sloop van bestaande woningen, werken wij 
aan verjonging van ons woningbestand. Wij bouwden 
onze voorraad eengezinswoningen af en voegden waar 
mogelijk woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens 
toe. De woningen die wij verkopen zijn geliefd bij 
koopstarters, omdat het vaak betaalbare woningen zijn. 
Daarmee dragen wij ook met onze koopwoningen bij 
aan een iets gezondere woningmarkt. Tot en met 2022 
zetten we in op extra nieuwbouw waardoor de woning-
portefeuille groeit. Daarna is het doel om de woning-
portefeuille stabiel te houden tot 2030.

We staan een ‘inclusief’ woonbeleid voor: het is 
‘goed wonen’ voor alle doelgroepen, dus ook voor 
de doelgroepen die extra zorg behoeven. Dit is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen.
De gemeenten willen het samen met SallandWonen en 
diverse andere partijen mogelijk maken dat mensen 
op een veilige en verantwoorde manier zo zelfstandig 
mogelijk kunnen wonen. Ook als dit door een bepaalde 
beperking of kwetsbaarheid minder vanzelfsprekend is. 

We brachten op meerdere manieren veranderingen aan 
in de woningportefeuille. 
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Oplevering nieuwbouwwoningen
In 2021 leverden we 27 nieuwbouwwoningen op. Dit 
deden we met aangepaste werkprotocollen in verband 
met de coronabeperkingen.
• 16 huurwoningen Salland II in Raalte
• 6 appartementen Oudheidskamer in Wijhe
• 5 huurwoningen Noorder Koeslag in Wijhe
Alle woningen waren bij oplevering verhuurd. De 
sleuteluitgiften vonden op aangepaste creatieve wijze 
plaats, geheel ‘coronaproof’. 
 
Alle nieuwbouwwoningen zijn woningen geschikt voor 
1- en 2-persoonshuishoudens. Op 4 woningen in de 
Oudheidskamer na, zijn zo ook geschikt voor mensen 
met een zorgvraag. Merendeel betrof de buitenge-
woonthuis (BGT) woningen. Deze woning heeft een 
standaard indeling, waarbij rekening is gehouden met 
ruimte voor huurders die afhankelijk zijn van een rol-
stoel of een rollator. De woning is uiterlijk aanpasbaar 
aan de eisen van de bouwlocatie en is energieneutraal.

Verkoop huurwoningen
Wij verkopen huurwoningen ten behoeve van onze 
investeringsplannen. We voegen nieuwe woningen 
toe aan ons bezit en verjongen ons woningbestand. 
Daarnaast zorgen we met de verkoop ook voor meer 
differentiatie binnen de portefeuille. Ons portefeuille-
plan is het uitgangspunt. In het verslagjaar verkochten 
we 26 huurwoningen, waarvan 2 woningen die we 
in de vrije sector verhuurden en 24 sociaal verhuurde 
eengezinswoningen. 

Start bouw huurwoningen
In 2021 startten we met de bouw van 4 huurwoningen 
in het plan Olstergaard in Olst. We wilden starten met 
de bouw 86 woningen. Helaas is een aantal grotere 
nieuwbouwprojecten doorgeschoven door vertraging 
in procedures, waar wij weinig tot geen invloed op 
hebben. Alleen al door het wachten op een uitspraak 
van de Raad van State lopen we bij een project een 
vertraging van bijna anderhalf  jaar op. 

In 2021 troffen we voor de volgende projecten voorbe-
reidingen om in 2022 te kunnen starten met de uitvoering:
• Olsterkampweg in Olst: het plan is vervangende 

nieuwbouw waarbij 20 woningen worden gesloopt 
waarna er 23 nieuwbouwwoningen worden 

 gerealiseerd. 
• diverse nieuwbouwprojecten.

Daarnaast zijn we voornemens om turn-key 20 nieuw-
bouwwoningen aan te kopen in het project Aberson in Olst. 

We zetten actief in op nieuwe bouwlocaties om de 
komende jaren invulling te kunnen geven aan onze 
nieuwbouwopgave. We zochten naar locaties, maakten 
afspraken met de gemeenten over aantallen sociale 
huurwoningen bij nieuwe ontwikkelingen op niet-ge-
meentelijke locaties en onderzochten samenwerkingen 
met andere partijen met grondposities. Ook zetten we 
de gesprekken over nieuwbouw op de schoollocaties 
van scholen die gaan verdwijnen in de gemeente 
Olst-Wijhe voort.

Wonen met een zorgvraag
SallandWonen probeert haar woningen af te stemmen 
op de zorgvraag. We zetten daarbij met name in op 
langer zelfstandig wonen. We beschikken over zorgvast-
goed met onzelfstandige wooneenheden, die we over 
het algemeen geheel verhuren aan een zorgpartij. 

Ondanks dat men weet dat er langer zelfstandig 
gewoond moet worden, zijn maar weinig mensen 
bewust bezig met het wonen in de toekomst. De verhuis-
geneigdheid bij ouderen is niet groot en neemt verder 
af als de jaren gaan tellen. Wij proberen mensen te 
verleiden om te gaan verhuizen. Dit doen wij door de 
toewijzingseisen bij nieuwbouwwoningen geschikt om 
langer zelfstandig te wonen te verruimen en door het 
toepassen van een voorrangsregel voor huurders die 
een eengezinswoning achterlaten.

Indicator  Realisatie 
   20202 2021

Zelfstandige wooneenheden (31-12)  

Zelfstandige wooneenheden (aantal) 5.398 5.399

Verandering zelfstandige woningvoorraad t.o.v. vorig jaar (aantal) +36 +1

Onzelfstandige wooneenheden excl. intramuraal (31-12)  

Onzelfstandige wooneenheden  32 34

Verandering onzelfstandige woningvoorraad t.o.v. jaar ervoor (aantal) +12 +2

Verandering woningportefeuille (zelfstandige woningen) (31-12)  

Nieuwbouw (aantal) 33 27

Sloop (aantal) 0 0

Transformatie van BOG, MOG, ZOG (aantal) -1 0

Aankoop (vanuit Koopgarant) (aantal) 1 1

Deelhuus (verhuur onzelfstandig) (aantal) - -1

Aankoop (bestaande bouw) (aantal) 31 0

Verkoop (aantal) (minus) -28 -26

Verandering (aantal) +36 +1

Tabel: Woningvoorraad en veranderingen

“
De verhuisgeneigdheid 
bij ouderen is niet groot 
en neemt verder af als 
de jaren gaan tellen. 

Wij proberen mensen te 
verleiden om te gaan 

verhuizen.

”
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Woningvoorraad
Ons bezit kenmerkt zich door verschillende type woningen, 
waarbij wij inzetten op een afname van de traditionele 

3.3 Kwaliteit en duurzaamheid van 
 de woningvoorraad
We versnellen onze inzet op grootschalig onderhoud. 
In de periode tot 2030 verduurzamen we ongeveer 
2,5% van de Daeb portefeuille per jaar gelijk met 
grootschalig onderhoud. Dit programma noemen we 
‘verduurzaming en onderhoud’ en is vanuit verschillende 
invalshoeken samengesteld. Bij de afwegingen voor de 
projecten wegen we onder meer ook de waardering 
van de huurders voor de woning mee. In de eerste jaren 
pakken we veel woningen aan die nu bij de huurders 
een onvoldoende scoren.

De komende jaren staat vooral het bezit uit de jaren 
zeventig op het programma voor verduurzaming en 
onderhoud. Gezien de opbouw van onze portefeuille 
(27% jaren zeventig bezit), de vaak grote woningen met 
bijbehorende hoge energierekening, een belangrijke en 
grote opgave die flink beslag legt op de financiën.

Bij de verduurzaming van ons bezit staat de huurder 
centraal. Duurzame oplossingen zijn gebruiksvriendelijk 
en we passen vooral bewezen installaties, materialen 
en technieken toe. Daarbij is bij een goed geïsoleerde 
woning ventileren een vereiste voor een gezond binnen-
klimaat. Dit betekent dat we bij woningen die volledig 
geïsoleerd worden, ook een mechanisch ventilatiesys-
teem aanbrengen. Daarnaast beoordelen we of een 
woning geschikt is voor ‘langer zelfstandig thuis wonen’ 
en passen we de woning (als dat mogelijk is) daarop 
aan. Ook vervangen we vraaggestuurd de badkamers, 
keukens en toiletten die in aanmerking komen. Verder 
worden woningen die daarvoor geschikt zijn voorzien 
van een zonnepaneleninstallatie.

Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende maatschappelijke prestaties 
op het doel ‘kwaliteit en verduurzaming van de woning-
voorraad’ in 2021:

Indicator  Realisatie 
   2020 2021

WMO

Aanvraag voor WMO-aanpassing (aantal) 54 40

Nultredenwoningen (zelfstandige woningen)  

Nieuwbouw om langer zelfstandig thuis te wonen (aantal) 33 23

Nieuwbouw is geschikt om langer zelfstandig thuis te wonen (%)  100 85

Verkoop woningen geschikt voor langer zelfstandig wonen (aantal) 1 2

Verbeteringen  

Toilet op 1e verdieping aangebracht (aantal woningen) 56 8

Zorgvastgoed  

Intramuraal (aantal)  167 167

Tabel: Huisvesten bijzondere doelgroepen

Indicator  Realisatie 
   2020 2021

Woningbezit – naar type (31-12)  

Eengezinswoning (%) 60,1 59,4

Eengezinswoning 0-treden en BGT-woning (%) 11,4 11,9

Appartementen met lift (%) 19,0 19,0

Appartementen zonder lift (%) 9,5 9,7

Verandering woningbezit – naar type (31-12)  

Eengezinswoning (aantal) -16 -23

Eengezinswoning 0-treden en BGT-woning (aantal) 32 21

Appartementen met lift (aantal) 21 -2

Appartementen zonder lift (aantal) -1 6

Tabel: Woningportefeuille en veranderingen – naar type

Grondlocaties
Grondlocaties zijn nodig om (door) te kunnen bouwen 
en woningen toe te voegen aan de voorraad. We 
hebben twee grondlocaties waar nog geen bestemming 
voor is, beide in Olst: ‘Westervoorde’ en ‘grond werk-

plaats’. Voor de locatie ‘grond werkplaats’ zijn plannen 
in ontwikkeling. De locatie ‘Westervoorde’ is minder 
geschikt voor woningbouw.

Indicator Realisatie Doelstelling Realisatie
  2020 2021 2021

Oordeel huurders over resultaat reparatie1 8,2 8 8,1

Oordeel huurders over planmatig onderhoudZ goed 8 8,1

Oordeel over uitvoering van groot onderhoud3 8,2 8 7,7

Ervaren woningkwaliteit4 - 7 7,1

Positie Aedes Benchmark Ervaren woningkwaliteit B - B

Energetische prestatie5  1,33 1,33 (B) 181,3

Zelfstandige woningen ‘groen’ (label C of hoger) (%) 87,6 89 88,6

Positie Aedes Benchmark Duurzaamheid6 A - B

Tabel: Maatschappelijke prestaties op het doel 
kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad

1: Bron: klanttevredenheidsonderzoek via Inceptivize, jaaroordeel over vragen Aedesbenchmark.

2: Bron: eigen onderzoek naar klantwaardering, uitgedrukt in een rapportcijfer.

3: Bron: klanttevredenheidsonderzoek via Centrum voor Woononderzoek.

4: Bron: eigen onderzoek 1x per 2 jaar, die meegenomen kan worden met de Aedesbenchmark. In 2020 enquête niet gehouden.

5: De energetische prestatie werd t/m 2020 uitgedrukt in energie index (EI) en vanaf 2021 in kWh/m2 en labelletters A t/m G.

6: Score is gebaseerd op een vergelijking met andere corporaties. Door de overgang naar de nieuwe rekenmethode NTA8800 

 zijn niet alle gerealiseerde duurzame verbeteringen meegenomen in de vergelijking.

ruime eengezinswoningen en het uitbreiden van het 
bezit geschikt voor 1- en 2- persoonshuishouders.
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We hebben een doel gesteld voor de middellange 
termijn: gemiddeld label A voor onze woningen in 
2027. En we zien dat we mooi op weg zijn. Door een 
veranderde meetmethode voor de energetische presta-
ties, zijn cijfers momenteel lastig te vergelijken. In 2022 
stellen we ons doel voor de energetische prestaties vast 
op basis van de nieuwe meetmethode. We zijn trots op 
de samenwerking met marktpartijen en ketensamenwer-
king. Hierdoor kunnen we onze portefeuille gestaag 
verduurzamen. Het steeds meer circulair werken begint 
gestaag vorm te krijgen. Het belangrijkst is wel dat we 
met onze inzet op verduurzamen en onderhoud doelen 
realiseren die belangrijk zijn voor onze huurders. Zo 
krijgen huurders een comfortabele woning met minder 
energieverbruik. De opgeknapte woningen dragen 
bij aan een betere beleving van de wijk. Tijdens onze 
projecten is er intensief contact met huurders. Hierdoor 
constateren we soms probleemsituaties bij huishoudens 
en kan in overleg met bewoners of familie hulp worden 
ingezet. 

Ontheffing Wet Natuurbescherming
In de gebouwen en huizen in onze omgeving leven 
niet alleen mensen, maar ook beschermde diersoorten 
als gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Deze 
diersoorten zijn afhankelijk van verblijfplaatsen in en 
rondom onze woningen. De bescherming van dier-
soorten is geregeld in de Wet natuurbescherming. 
Daarom moet er bij elk project, verduurzaming, onder-
houd en nieuwbouw, onderzoek worden verricht en een 
ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming 
worden aangevraagd. Vanaf 2019 deed Salland-
Wonen mee aan een pilot van de provincie Overijssel 
om een Soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. 
Hiervoor brachten wij samen met een ecologisch 
adviesbureau, tientallen vrijwilligers en leden van het 
Instituut voor Natuureducatie (IVN), verblijfplaatsen en 
aantallen diersoorten in kaart. In het daarna opgestelde 
Soortenmanagementplan (SMP) omschreven we per 
gebied hoe wij deze dieren beschermen bij 
werkzaamheden. Op basis van dit plan ontvingen wij 
in 2021 een ontheffing voor 10 jaar op de Wet 
Natuurbescherming. Hierdoor kunnen we sneller en 
eenvoudiger woningen verduurzamen op een manier 
die bijdraagt aan de instandhouding van diersoorten.
 Voor het behouden van deze ontheffing tellen en 

monitoren we de komende 10 jaar samen met vrijwilli-
gers de diersoorten.

Onderhoudsvisie herijken
We herijken onze onderhoudsvisie en gaan hierbij uit 
van: 
1. sterke eigen dienst, met oog voor persoonlijk contact 

en een belangrijke signalerende functie achter de 
voordeur

2. langjarige externe samenwerkingen
3. meer samenhang tussen de verschillende onder-

houdsvormen

Professionaliseren Eigen Dienst
Het onderhouden van de woningen en de daarbij 
behorende diensten, zoals indienen en oplossen van 
reparatieverzoeken is een belangrijk onderdeel van 
onze dienstverlening. Tijdens de huurperiode hebben de 
huurders de meeste contacten met ons over het onder-
houd van de woning. Een lekkende kraan, een deur 
die niet goed sluit of het toilet dat doorloopt. Allemaal 
zaken waarvoor je contact zoekt met ons. Het repareren 
van zaken, het onderhouden van je woning is belang-
rijk voor de huurders. Met een Eigen Dienst hebben we 
zelf de klant-waardering in de hand, ogen en oren in 
de wijk en lage kosten. We besloten om de Eigen Dienst 
verder te professionaliseren. Dit doen we onder andere 
door een teamleider Onderhoud aan te stellen en de 
Eigen Dienst uit te breiden naar 6 medewerkers. Voor-
uitlopend op deze wijzigingen regelden we in 2021 
dat de vakman ter plaatse in overleg met de klant een 
vervolgafspraak kan inplannen als het niet lukt om een 
reparatie in één keer uit te voeren. 

Resultaat gericht samenwerken
In 2021 gaven we een vervolg aan resultaat gericht 
samenwerken (RGS). Deze manier van samenwerken 
heeft als doel om de kennis van marktpartijen in te zet-
ten bij het onderhoudsbeleid. De nadruk in deze samen-
werking ligt op samen en doorlopend verbeteren van 
de samenwerking om de gezamenlijke doelstellingen te 
realiseren. We zien al mooie resultaten, zoals vroeg-
tijdig en éénduidige manier van aanleveren van 
begrotingen, integrale complexopnames, betrokkenheid 
van alle lagen van het werkproces en mede-eigenaar-
schap bij medewerkers op de bouwplaats. Zowel de 

“
Doelstelling 

voor de middellange 
termijn: gemiddeld 

label A voor 
onze woningen 

in 2027

”
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samenwerkingspartners als wij zijn positief over de 
samenwerking en zien kansen voor verdere doorontwik-
keling. In 2022 evalueren wij deze manier van samen-
werken en bepalen we of en hoe we RGS verder gaan 
inzetten in onze organisatie.

Handboek basiskwaliteit
Wat huurders van ons mogen verwachten aan onder-
houdsniveau legden we in 2020 vast in het handboek 
basiskwaliteit woningen. Hierin beschrijven we wat wij 
per onderhoudsmoment minimaal doen. Dit handboek 
wordt continu bijgewerkt bij nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten. Zo zijn in het verslagjaar aanpassingen 
doorgevoerd qua standaard materialenlijst.

Inventarisatie loden waterleidingen
De negatieve effecten van loden waterleidingen waren 
opnieuw in het nieuws in het verslagjaar. Op basis 
van deze berichtgeving en het dringende verzoek van 
de politiek inventariseerden wij of in ons bezit loden 
waterleidingen zijn. Een beperkt deel van ons bezit, 
9%, is gebouwd voor 1960. Een deel hiervan is al 
gerenoveerd en voor een deel staat groot onderhoud 
gepland waarbij ook de aanwezigheid van loden 
waterleidingen wordt onderzocht. Voor 17 adressen 
waar geen groot onderhoud is uitgevoerd en ook niet 
is ingepland is onderzoek gedaan naar de aanwezig-
heid van loden waterleidingen. In slechts 1 geval is een 
verhoogde concentratie lood in het drinkwater aange-
troffen, veroorzaakt door een deel van het drinkwater-
leidingnet dat was aangebracht door de huurder. 
Omdat de gezondheid in gevaar zou kunnen komen, 
hebben wij opdracht gegeven aan een installateur om 
de geconstateerde gebreken te herstellen.

Communicatie bij onderhoudsprojecten
We werken aan het continu verbeteren van de commu-
nicatie rond onze onderhoudsprocessen. Zo hebben 
we de brochure, die onze huurders ontvangen bij de 
Verduurzamings- en Onderhouds-projecten, op een 
toegankelijker manier vormgegeven. 

Buitengewoonthuiswoning
Sinds 2019 realiseren we de Buitengewoonthuis 
(BGT)-woning. Dit is een basiswoning met een stan-
daard plattegrond geschikt voor 1 en 2 persoonshuis-
houders die per locatie aanpasbaar is aan de geldende 
eisen. Wij evalueren continu de ervaring van huurders 
met de BGT-woning bij oplevering en na maximaal 
een half jaar wonen. Dit om de BGT-woning continu 
technisch te verbeteren. Daarnaast doen we bij het 
plan Olstergaard in Olst ervaring op met de circulaire 
variant van de BGT-woning. Samen met één van onze 
RGS-partners onderzoeken we wat nodig is om de 
kosten voor planmatig onderhoud te verlagen. Valk, 
onze vaste aannemer voor deze woning, dagen we 
continu uit om met verbeterpunten te komen. Ook zijn 
we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor 
prefabricage.

Waardering huurders kwaliteit van de woning
We enquêteren onze huurders tweejaarlijks over hun 
waardering voor de woning via de enquête ‘Waarde-
ring kwaliteit van de woning en woonomgeving’. In 
2021 enquêteerden we opnieuw. De resultaten over de 
kwaliteit van de woningen gebruiken we voor vastgoed-
sturing en om keuzes te maken qua investeringen en 
onderhoud. 75% van de respondenten waardeert de 
kwaliteit van de woning met een 7 of hoger rapport-
cijfer. 

Klimaatadaptatie
Met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zijn we in 
gesprek gegaan om te verkennen wat we samen kunnen 
bereiken op het gebied van klimaatadaptatie. In de 
praktijk zal het lastig blijken om plannen volledig af te 
stemmen op elkaar, maar rekening houden met elkaars 
plannen en waar mogelijk samenwerken is een goede 
start. Aansluitend aan het project VOH de Maten is een 
actie gehouden om tegels uit de tuinen te verwijderen 
en hiervoor in de plaats groen te planten. 

Circulaire economie
Het afgelopen jaar is een werkgroep geformeerd die 
zich inspant om ideeën en aanstaande wetgeving om te 
vormen in beleid voor SallandWonen. Het uiteindelijke 
doel is te komen tot een volledig circulaire bedrijfs-
voering in 2050. 

Volkshuisvestelijke resultaten
Volkshuisvestelijk hebben we op het gebied van kwaliteit 
en duurzaamheid de volgende resultaten behaald:

Energie en duurzaamheid
We spraken op basis van de oude rekenmethode af 
om in 2027 gemiddeld label A te halen voor ons bezit. 
Hierbij formuleerden we als tussenresultaat dat we eind 
2021 op gemiddeld label B uitkomen. Dit resultaat 
haalden we in 2021. 

Per 1 januari 2021 is de rekenmethode om de energie-
zuinigheid van woningen te bepalen veranderd. 
De energie-index is voor nieuwe berekeningen komen 
te vervallen. De energiezuinigheid van woningen wordt 
opnieuw uitgedrukt in labelletters – van A++++ tot en 

met G – op basis van de nieuwe bepalingsmethode 
NTA 8800. 

Het verduurzamen van woningen doen we voornamelijk 
gecombineerd met groot onderhoud. Door de project-
matige aanpak houden we de kosten zo laag mogelijk. 
De woningen worden energiezuiniger gemaakt door 
meer of betere isolatie aan te brengen. We kiezen voor 
verduurzamen met de zogenaamde geen spijt-maat-
regelen. Door een focus op isoleren van de schil en 
verbeteren van de ventilatie staat de huidige wijze van 
verduurzamen, toekomstige ontwikkelingen niet in de weg. 

Zonnepanelen plaatsen wij tijdens het uitvoeren van 
verduurzaming en planmatig onderhoud, bij mutatie en 
op verzoek van de huurder. 

Indicator Realisatie  
   2020 2021

Woningen voorzien van zonnepanelen (aantal) 471 245

Woningen waarbij de schil is geïsoleerd (aantal) 169 202

 CO2-uitstoot (gemiddeld per kg/m2)1 20,7 19,4

Tabel: Maatregelen duurzaamheid

1: Bron Aedesbenchmark 

Woningkwaliteit
Onderhoud en verbetering van ons bestaand bezit 
gebeurt dagelijks via reparatieverzoeken, mutatieonder-
houd, op verzoek van huurders en via specifieke projec-
ten op basis van onze meerjaren onderhoudsplanning.

Tabel: Onderhoud – aantallen en uitgaven

Indicator  Realisatie Doelstelling 
   2020 2021

Onderhoud – aantallen  

Reparatieverzoek (aantal reparaties) 5.267 5.655

Mutatieonderhoud (aantal woningen) 386 368

Planmatig onderhoud (aantal woningen) 1.530 2.055

Verduurzamen en onderhoud (aantal woningen)  169 198

Onderhoud - uitgaven  

Reparatieverzoek (gemiddeld in €)  198 208

Mutatieonderhoud (gemiddeld in €/woning) 1.079 1.310

Planmatig onderhoud (gemiddeld in €/woning)  1.960 1.237

Grootschalig onderhoud (gemiddeld in €/woning)1  32.726 24.064

1: Bij verduurzamen en onderhoud voeren we zowel onderhoud als verbeteringen uit. Dit bedrag betreft de kosten voor het onderhoud.
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Gepland onderhoud
Op basis van een meerjarenonderhoudsprogramma 
voert SallandWonen onderhoud uit aan haar woning-
bezit.

Planmatig onderhoud
We voeren het schilderwerk deels uit in een samenwer-
kingsverband op basis van Resultaatgericht samenwer-
ken (RGS) en deels op de traditionele manier. Bij onge-
veer 14% van onze woningen voerden we schilderwerk 
uit, daarnaast hebben we bij ruim 17% van ons woning-
bezit de ventilatieboxen van de mechanische ventilatie 
schoongemaakt. Ook voerden we werkzaamheden 
uit aan daken en goten en vervingen we cv-ketels. Het 
contact met huurders rondom het plannen en uitvoeren 
van dit werk is meer persoonlijk en wordt gedaan door 
de onderhoudsbedrijven. Door deze nieuwe manier van 
contact zoeken, zien wij de huurderswaardering stijgen.

Verduurzamen en onderhoud
Verduurzamen en grootschalige onderhoudswerkzaam-
heden voeren we via ketensamenwerking met onze 
partners Mateboer Bouw en Salverda Bouw en de 
betrokken comakers uit. Samen met hen zetten we in 

op het continu verbeteren van de samenwerking met 
aanvullend aandacht voor circulariteit en het standaar-
diseren van documenten. In 2021 voerden we werk-
zaamheden uit bij het laatste deel van de woningen 
in Westdorp, voerden we het project aan de Maten 
(Raalte) uit en startten we in Broekslag in Wijhe. 
De werkzaamheden voerden we bij het merendeel 
van de woningen uit in bewoonde staat. Waar nodig 
stelden we een logeerwoning ter beschikking. In 2022 
ronden we de werkzaamheden in Broekslag af en starten 
we met verduurzamen en onderhoud bij woningen in 
de Enk in Raalte en verschillende dorpen. De voor-
bereidingen liepen hiervoor deels in het verslagjaar. 

Woningverbetering op verzoek
Wij vervangen op verzoek van huurders badkamers, 
keukens en toiletten. We bleken zoveel verzoeken te 
ontvangen, dat we de uitvoering niet meer waar kon-
den maken. Dit maakte dat we ons de kritische vraag 
stelden of dit nog de passende werkwijze was. We 
besloten halverwege 2021 om tijdelijk geen verzoeken 
in behandeling te nemen en ons te focussen op 
verbetering van de afhandeling. Vanaf maart  2022 
nemen we weer verzoeken in behandeling. 

Zelf klussen in de woning
Wil een huurder zelf klussen in de woning, dan moet 
er altijd toestemming gevraagd worden. De meeste 
aanvragen in 2021 gingen over een overkapping, 
zonwering en buitenkraan. In 2022 zorgen wij ervoor 
dat een huurder dit makkelijk via de website kan aan-
vragen en al veel informatie direct van ons krijgt. 
Zo kan de huurder verder met klussen en leggen wij vast 
wat er in de woning wordt gedaan. Wij noemen dit 
een ‘Zelf aangebrachte voorziening’ (ZAV). Naast de 
al genoemde aanvragen, ontvangen we ook verzoeken 
van huurders om zelf:
• tussenwanden te verwijderen
• een vaatwasseraansluiting aan te brengen
• een laadpaal te plaatsen.

Duurzaamheid
Huurders kunnen zonnepanelen en aanpassingen om 
elektrisch te kunnen koken bij ons aanvragen. Waar 
mogelijk verzorgen wij dit voor de huurder. Zelf kan de 
huurder na toestemming een slimme thermostaat plaat-
sen en bijvoorbeeld radiatorfolie aanbrengen.

Veiligheid
Woningen maakten we veiliger. Wij voorzien wonin-
gen van rookmelders en verwijderen waar mogelijk 
open verbrandingstoestellen. Ook verwijderen we de 
asbest-golfplaten van bergingen. Daarnaast keuren wij 
actief installaties van woningen.

Rookmelders
De overheid heeft een deadline gesteld van 1 juli 2022 
voor het voorzien van woningen van rookmelders. Dit 
gaan wij halen. In 2022 resteerde nog een klein aantal 
woningen om te controleren of er rookmelders hangen 
en dat project is inmiddels afgerond. Onze inzet op 
rookmelders heeft zijn effect al bewezen. Bij de paar 
branden die er de afgelopen tijd zijn geweest, is mede 
door het afgaan van de rookmelders ernstig persoonlijk 
leed voorkomen. Als vervolg op dit project gaan we in 
2022 een brandveiligheidsbeleid opstellen.

Asbestsanering
In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen 
voor het projectmatig saneren van asbest-golfplaten van 
bergingen. De uitvoering, waaronder de inventarisatie 
op locatie, vindt plaats in 2022. 

Tabel: Keuken, badkamer en toilet op verzoek – 
aantallen en uitgaven

Indicator  Realisatie 
   2020 2021

Badkamers, keukens en toiletten – aantallen woningen  

Keuken vervangen (aantal woningen)   107 107

Badkamer vervangen (aantal woningen)  56 81

Badkamers, keukens en toiletten – uitgaven   

Keuken vervangen (gemiddeld, €/woning) 4.147 4.450

Badkamer en toilet vervangen (gemiddeld, €/woning) 7.836 7.550

Ook is het mogelijk om tegen een huurverhoging het 
wooncomfort te laten verbeteren. Huurders konden in 
het verslagjaar een 2e toilet, cv-installatie, dakraam en 
isolatie aanvragen. Vanaf 2022 voeren we het isoleren 
van woningen alleen nog gepland en per complex uit.

Tabel: Overige verbeteringen op verzoek – 
aantal en uitgaven

Indicator  Realisatie  
   2020 2021

Verbeteringen - aantallen  

Woningverbetering voor meer comfort (aantal woningen)1  85 42

Verbeteringen - uitgaven  

Woningverbetering comfort (gemiddeld, €/woning)  4.8002 2.280

Woningverbetering verduurzaming (gemiddeld, €/woning) - 10.439

Zelf aangebrachte voorziening     

Aanvragen voor zelf aanbrengen van voorzieningen (aantal)  170 118

1:  Een woningverbetering tegen huurverhoging, exclusief vervangen van keukens, badkamers en toiletten. De woningen die planmatig 

 en projectmatig aangepakt zijn, zijn hierin niet meegenomen.   

2:  Realisatie 2020 betreft gemiddelde per woning voor comfort en duurzaamheid samen. Vanaf 2021 gemiddelde voor comfort 

 apart van gemiddelde voor duurzaamheid
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3.4 Leefbaarheid
Er gebeurt veel in onze wijken en buurten. De leefbaar-
heid in een aantal wijken staat onder druk. De groep 
huurders die extra zorg en ondersteuning nodig heeft 
groeit door landelijk beleid rondom toewijzing van 
woningen en uitstroom uit intramurale zorginstellingen. 
Dat kan in sommige gevallen leiden tot een minder 
gevarieerde bevolkingsopbouw in de wijk. Dit kan de 
draagkracht in een wijk aantasten.

Wij hebben een belangrijke signalerende rol in de 
keten wonen, welzijn, zorg, onderwijs en werk. In die 
keten is de gemeente een belangrijke partner en 
regisseur. We moeten in die keten goed samenwerken 
en creatief zijn om de vitaliteit in de wijken op peil te 
houden. Hoewel we dit samen doen, doen we dit 

binnen de keten met onze samenwerkingspartners 
vanuit onze onderscheidende rollen. Wij zijn geen 
hulpverleners, maar wij werken in elk geval aan het 
voorkomen van huurschulden, het bevorderen van tuin-
onderhoud, het goed onderhouden van de woningen, 
het beperken van woonoverlast.

Samen met onze partners zetten wij ons in voor een 
woonomgeving waarin het prettig samenleven is. Onze 
inzet op leefbaarheid wordt door wetgeving beperkt. 
Ondanks deze inperkingen proberen wij samen de leef-
baarheid te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende belangrijke maatschappe-
lijke prestaties op het doel ‘leefbaarheid’ in 2021:

We hebben mooie stappen gezet in het verder invulling 
geven aan veerkrachtige en leefbare wijken. Komend 
jaar verwachten we onze plannen voor de komende 
jaren verder te concretiseren. Corona maakte het lastig 
om met meerdere mensen bij een huurder op bezoek 
te gaan. Waar nodig pasten we de manier van werken 
aan om toch stappen te zetten.

Leefbaarheidsvisie
SallandWonen staat voor de opgave om de leef-
baarheid in haar wijken te borgen en waar nodig te 
verbeteren. Dit willen wij doen door ons in te zetten op 
duurzaamheid en leefbaarheid. Op basis van het be-
leidskader rond leefbaarheid en ons strategische plan is 
er een leefbaarheidsvisie opgesteld die als kader dient 
voor het realiseren van de leefbaarheidsdoelen voor 
2025. Deze visie luidt: “Wij leveren een bijdrage aan 
veerkrachtige en groene wijken”. De komende periode 
vertalen wij deze visie naar een leefbaarheidsbeleid.

Buitengewoon Groen
Wij zetten bij onze verduurzamings- en onderhouds-
projecten actief in op een groene wijk. Zo hebben wij 
in het verslagjaar in de wijk De Maten in Raalte de actie 
‘wie verdient een dag een tuinman?’ gehouden. De tuin 
van één van de huurders wordt dankzij een buurman 
opgeknapt en vergroend door een tuinman. Daarnaast 
hebben wij in deze wijk de activiteiten van de gemeente 
Raalte tijdens de ‘Groen samen doen weken’ extra 
gepromoot via een deur aan deur flyer. In 2022 zetten 
we in op vergroeningsacties bij de Wilgensingel in 
Raalte.

Burendag 2021
Om het contact tussen buren te versterken hebben wij 
huurders opgeroepen om samen met buren een leuke 
en gezellige burenactiviteit te organiseren en kans te 
maken op € 400,- om de activiteit uit te voeren. Met het 
plan ‘Maak Maisakker Mooier’ hebben de bewoners 
aan de Maisakker in Heino de geldprijs gewonnen. 
Op zaterdag 25 september zijn bloemmanden en 
muurbakken opgehangen en opnieuw beplant. De dag 
sloten ze af met een buurtborrel en barbecue. Ook 
de initiatieven aan de Kuiperstraat in Raalte en de 
Havekamp in Luttenberg zijn met een kleine bijdrage 
beloond.

Tabel: Ingrepen ten behoeve van veiligheid

Indicator  Realisatie 
   2020 2021

Rookmelders  

Woningen gecontroleerd (aantal) 565 954

Rookmelders vervangen of geplaatst (aantal)1   1.608 2.802

Open verbrandingstoestellen  

Open verbrandingstoestellen vervangen voor cv-installatie     1 5

Cv-installatie van huurder overgenomen   1 2

CO-melder geplaatst  1 0

Asbestsanering  

Bergingen met asbest-golfplaten gesaneerd (aantal) 12 0

Installaties  

Veiligheidskeuring aan gas- en elektra installatie (aantal woningen)2      230 554

1:  Rookmelders worden elke 10 jaar vervangen. De levensduur van zowel de melder als de batterij is 10 jaar. 

2:  Betreft een periodieke beoordeling (1x per 8 jaar) van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen   

 volgens NEN 8025.

Tabel: Maatschappelijke prestaties doel leefbaarheid

Indicator Realisatie Doel Realisatie 
   2020 2021 2021 

Leefbaarheidsbeleid gestart vastgesteld in uitvoering

Leefbaarheidsbijdrage per woning (€) 114 131,37 116

Mening huurders - gevraagd 7,1
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minder goed scorende wijken samen met gemeente 
kijken naar een gezamenlijke aanpak. Hierbij verkennen 
we of de aanpak Wilgensingel (van grijs naar groen) 
die in 2021 is gestart een blauwdruk kan zijn voor 
andere wijken. Deze aanpak wordt eerst nog 
geëvalueerd in het voorjaar van 2022.

Volkshuisvestelijke resultaten
Volkshuisvestelijk hebben we op het gebied van leef-
baarheid de volgende resultaten behaald:

Overlast en bemiddeling
De toename van de meldingen van overlast houdt aan, 
onder meer als gevolg van de ontwikkeling dat steeds 

meer mensen met een zorgvraag zelfstandig wonen. 
Wij reageerden daarop door actief de wijk in te gaan 
en in gesprek te gaan met onze huurders. Wij zijn ook 
continu in gesprek met de gemeenten en hulpverlenende 
instanties en namen samen maatregelen. We voor-
kwamen daarmee escalatie en hielden de situatie 
beheersbaar. Daarnaast zetten we ‘Buurtbemiddeling’ 
in voor conflicten tussen buren.

Tabel: Sociale leefbaarheid

Indicator  Realisatie 
   2020 2021

Ontruimingen   

Ontruimingen vanwege hennep (aantal) 2 1

Buurtbemiddeling huurders SallandWonen  

Door SallandWonen doorverwezen zaken (aantal) 18 14

Zaken betrokkenheid huurders SallandWonen (aantal) 26 19

Afgehandelde zaken (aantal) - 15

Positief afgehandelde zaken (% van afgehandelde zaken) -  67

Meldingen overlast   

Registraties van meldingen van overlast (aantal)  1.354 1.754

Leegstand bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed  

Leegstaand bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed (aantal op 31-12)1 1 1

Schoon, heel en veilige woonomgeving
Samen met gemeenten en huurders werken we aan 
leefbare buurten. Belangrijke uitgangspunten hierbij 
zijn schoon, heel en veilig. Wij nemen deel aan buurt-
schouwen en wijksafari’s in wijken en buurten waar wij 
woningen hebben. Door de coronacrisis zijn er in het 
verslagjaar geen safari’s geweest. 

Onze huurders vinden veiligheid van de woning 
belangrijk. Nieuwbouwwoningen voldoen aan de eisen 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook bij groot 
onderhoud is dit standaard, daar waar het betreffende 
woningonderdeel is meegenomen bij groot onderhoud. 

De Veiligheidsregio wil in complexen waar veel senio-
ren wonen ontruimingsoefeningen houden om bewust-
wording te creëren op het gebied van brandveiligheid. 
De ontruimingsoefening is een kans om met elkaar in 
contact te komen, voorlichting te geven en de moge-
lijkheid te bieden om advies te vragen op het gebied 
van brandveiligheid. Wij werken hier graag aan mee. 
Zodra de coronabeperkingen voorbij zijn verwachten 
we dat de Veiligheidsregio deze oefening gaat organi-
seren.

Maatschappelijk- en bedrijfsonroerendgoed
We zetten ook maatschappelijk- en bedrijfsvastgoed in 

1: Dit is exclusief bewuste leegstand in verband met toekomstige transformatie.

Wijkgerichte aanpak
De gemeente Raalte werkt toe naar een meer wijk-
gerichte aanpak. De Wilgensingel en omgeving is 
hiervoor een pilot. Samen met WijzWelzijn, gemeen-
te Raalte, huurdersorganisaties, politie en scholen is 
geïnventariseerd wat de bewoners in de wijk willen om 
het leefbaarder te maken. De plannen die hieruit voort-
komen worden in 2022 vormgegeven en dienen als 
blauwdruk voor verdere samenwerking op het gebied 
van wijkontwikkeling.

Voorlichting statushouder
Tijdens de door gemeente Raalte georganiseerde voor-
lichting aan statushouders gaven wij een workshop over 
‘Goed huurderschap’. Dit is een voorlichting die we 
jaarlijks herhalen en die onderdeel is van de inburge-
ring van statushouders. Ter ondersteuning ontwikkelden 
we een flyer over ‘Goed huurderschap’ voor al onze 
huurders.

Actief de wijk in
We willen proactief signaleren waar inzet op leefbaar-
heid nodig is. Door corona was er sprake van een groot 
aantal klachten van huurders en was onze inzet veelal 
nog reactief. In 2022 stellen we een wijkbeheerder aan 
en gaan we werken met wijkteams die een signalerende 
rol krijgen in de wijk. We hopen dan van reactief naar 
proactief te gaan. Als onderdeel van het nog vast te 
stellen tuinenbeleid willen we dat alle medewerkers die 
in de wijk rondlopen ook huurders aanspreken op het 
tuinonderhoud. Ook door het aanstellen van een wijk-
beheerder willen we hier steviger op inzetten.

Waardering leefomgeving 
Uit de enquête ‘Waardering kwaliteit van de woning en 
woonomgeving’ komt het beeld naar voren dat huurders 
over het algemeen tevreden zijn over hun buurt: 73% 
gaf de woonomgeving een 7 of hoger als rapportcijfer. 
Natuurlijk zien we wel verschil tussen buurten. We zien 
dat de reden van een onvoldoende voor de buurt vaak 
voortkomt uit een onverzorgde omgeving of uit het 
ervaren van overlast van buren. Met de uitbreiding van 
de Eigen Dienst en het aanstellen van een wijkbeheer-
der die ook aandacht zal geven aan groen, willen we 
meer signaleren in wijken. Ook willen we graag bij de 



35 SallandWonen • jaarverslag 2021 SallandWonen • jaarverslag 2021    36   

Tabel: Volkshuisvestelijke prestaties per gemeente

Inzet van Voorzieningenwijzer 
(gestopt halverwege 2021)

Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening. 
Samenwerking met 

verschillende partijen

Afronding groot onderhoud Maten. Verduurzaming en onder-
houd Broekslag gestart.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Samenwerking met verschillende partijen

Wilgensingel en omgeving: pilot voor 
wijkgerichte aanpak. Samen met partijen 
geïnventariseerd wat de bewoners in de 
wijk willen om het leefbaarder te maken

Verkenning herbestemming 
Kulturhus Raalte

Afronding herontwikkeling naar 
wonen van ‘De Oudheidkamer’.

Indicator Raalte Olst-Wijhe 
   
Beschikbaarheid 

Slaagkans (%) 15 12

Aantal verhuringen (regulier, incl. tijdelijk en Deelhuus) 238 125

Onttrekken van woningen (verkoop in aantal) 17 9

Nieuwbouwwoningen (oplevering in aantal) 16 11

Projecten gestart (start bouw 2021 in aantal woningen) 0 4

Ontwikkeling portefeuille – woningen -1 +2

Betaalbaarheid 

Jaarlijkse huurverhoging (gemiddeld in %) 0 0

Passendheid: min. 70% nieuwe verhuringen toegewezen aan huurtoeslagontvangers 75 70

Aantal huisuitzettingen n.a.v. huurachterstanden 1 0

Preventie huurschulden 

 

Specifieke doelgroepen 

Statushouders – realisatie taakstelling (%) 82 63

Senioren en zorgvragers – deel nultredenwoningen Daeb(%) 31,9 26,3

Senioren en zorgvragers – nieuwbouw nultreden (of eenvoudig te maken) (%) 100 100

Starters; kansen – deel via loting verhuurd van regulieren verhuringen (%) 15 16

Middeninkomens – gebruik ruimte toewijzingsbeleid (%) 2,1 2,7

Kwaliteit en duurzaamheid 

Energielabel (gemiddeld) B B

Woningen voorzien van zonnepanelen (aantal) 1.638 711

Onderhoud

  

Leefbaarheid 

Oordeel over de wijk - aantal wijken met oordeel < 7  4 4

Samenwerking gebiedsgericht werken  

Herbestemming vastgoed

Overlast – behandelde zaken buurtbemiddeling waar huurders bij betrokken waren (aantal) 12  7 

    (6 afgerond, waarvan 3 positief)  

Aantal ontruimingen door hennep 1 0

ter bevordering van de leefbaarheid en de kwaliteit van 
de plaatsen in ons werkgebied. We hadden een 
beperkte leegstand. Een enkele huurder heeft een 
beroep op ons gedaan voor huurmatiging of bevriezing 
van de betalingsverplichting tijdens de verplichte sluiting 
van het bedrijf tijdens de lock-down begin en eind 2021 
in verband met de coronacrisis.

3.5 Prestaties per gemeente
De prestaties op gebied van betaalbaarheid, kwaliteit 
en leefbaarheid leveren een bijdrage aan de gemeen-
telijke volkshuisvestelijke opgaven. Hieronder zijn de 
belangrijke prestaties van SallandWonen in 2021 per 
gemeente weergegeven.
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Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende belangrijke maatschappelij-
ke prestaties op het doel ‘leefbaarheid en kwaliteit van 
buurten’ in 2021:

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANKERING

Indicator Realisatie Doel Realisatie
   2020 2021 2021

Prestatieafspraken  getekend getekend getekend

Belanghouders betrekken deels gelukt conform beleid deels gelukt

Toezichtbrief 2021 laag risico, geen interventie 

Tabel: Maatschappelijke prestaties 

doel maatschappelijk betrokken

“
We zien de komende

 jaren een aantal 
uitdagingen op 
ons afkomen. 

Dit vraagt om focus. 

”4
Samenwerken met partijen is een voorwaarde om invulling te geven aan de opgaven die wij formuleerden in ons 
strategisch plan. Wij werken intensief samen met de gemeenten en de huurdersorganisaties in ons werkgebied. 
Daarnaast betrekken wij andere belanghouders bij de uitwerking van onze doelen. 

Onze belanghouders spreken ons aan op onze inzet voor Salland en haar bewoners. Hoe leveren wij onze bijdrage 
aan de leefbaarheid in ons werkgebied op het terrein van wonen, duurzaamheid en betaalbaarheid? 

Prestatieafspraken
Op 16 december 2021 zijn de jaarafspraken voor 
2022 en 2023 ondertekend door de gemeenten, de 
huurdersorganisaties en SallandWonen. Dit is de eerste 
keer dat we afspraken maakten voor twee jaar. 
We zien de komende jaren een aantal uitdagingen op 
ons afkomen. Dit vraagt om focus. Deze focus hebben 
we vertaald in overzichtelijk afspraken, verdeeld over 
uitvoeringsafspraken en een ontwikkelagenda. In de 
uitvoeringsagenda staan de concrete afspraken voor 
2022 en 2023. De ontwikkelagenda geeft weer welke 
zaken we de komende jaren op ons af zien komen. 

De afspraken zijn in goede samenwerking tot stand 
gekomen. Wel merkten we spanning tussen de opga-
ven, middelen en locaties. We hebben hiervoor extra 
overleggen gehad om te komen tot de prestatieafspra-
ken. De afspraken zijn in lijn met de volkshuisvestelijke 
opgaven in beide gemeenten en sluiten aan bij de 
landelijke opgaven.
Voorafgaand aan het opstellen van de jaarafspraken 

2021 ontvingen de huurdersverenigingen en gemeen-
ten het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021 met de 
meerjarenbegroting. De realisatie van de afspraken van 
2021 is met elkaar besproken en geëvalueerd. Ook be-
spraken we de door ons opgestelde rapportage Woon-
ruimteverdeling 2020. Voor 1 juli is een bod uitgebracht 
waarin wij aangaven hoe wij in 2022 en 2023 willen 
bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven van de 
gemeenten. Wij hebben onze samenwerkingspartners 
uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te gaan. 

Huurdersorganisaties
Er zijn twee huurdersverenigingen actief in ons werkge-
bied: Huurders Vereniging Salland (HVS) en Huurders 
Belang Salland (HB Salland). De samenwerking met 
beide organisaties verloopt goed. De laatste jaren inten-
siveerden we het overleg en de samenwerking met de 
huurdersvertegenwoordiging, onder andere met betrek-
king tot de prestatieafspraken. Dit vraagt veel betrokken-
heid van de organisaties. Op basis van de jaaragenda 
worden gezamenlijke overleggen ingepland.

geen interventie, 
monitoringsafspraken

laag risico, 
geen interventie
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Met beide huurdersverenigingen heeft, apart van elkaar, 
een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Daarnaast 
vergaderden we gezamenlijk. We bespraken dit jaar 
diverse beleidsonderwerpen:
• regionale woonruimteverdeling 
• inkomensafhankelijke huurverhoging
• leefbaarheid
• klachten ontvangen door klachtenadviescommissie
• invulling vrije toewijzingsruimte.

In 2021 vroegen we de huurdersorganisaties meerdere 
keren om advies. Onder meer over de uitwerking van 
de huurverhoging 2021, de kaders van de huurverho-
ging 2022, de voorgenomen verkoop van een aantal 
woningen in de Enk in Raalte, aanvullende eisen bij lo-
ting in het kader van de woonruimteverdeling, de alge-
mene huurvoorwaarden en maatregelen bij weigeren. 

Gemeenten
Wij zijn actief in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. In 
beide gemeenten zijn wij de partner voor het realiseren 
van de sociale volkshuisvestelijke opgaven. We spreken 
elkaar minimaal 4 keer per jaar bestuurlijk, maar ook 
tussendoor is er regelmatig afstemming en overleg ge-
weest. In 2021 maakten we bijvoorbeeld aanvullende 
afspraken over locaties voor sociale huurwoningen, zijn 
er extra overlegmomenten geweest voor de prestatie-
afspraken en hebben we gesproken over de warm-
tevisies van de gemeenten. Daarnaast hebben beide 
gemeenten het woonbeleid geactualiseerd in 2021. 
We zijn hierover met elkaar in gesprek geweest en 
hebben op basis hiervan nieuwe prestatieafspraken 
gemaakt voor 2022 en 2023. Ook zijn we in gesprek 
geweest met de gemeenteraad in Raalte over de 
prestatieafspraken en om te discussiëren over de wo-
ningcrisis. In de gemeente Olst-Wijhe is afgesproken 
om na de verkiezingen in 2022 met de nieuwe Raad in 
gesprek te gaan.

Belanghouders betrekken in coronatijd
Op veel manieren zijn we in gesprek gebleven met 
onze belanghouders. Door de pandemie ging dit veelal 
1 op 1 en vaak online via teams. De bijeenkomsten 
gericht op ontmoeten en samen met verschillende 
belanghouders praten over thema’s die impact hebben 
op ons beleid zijn niet doorgegaan.

We hebben nieuwe leden geworven voor ons klanten-
panel. Via het klantenpanel zoeken wij actief het 
gesprek met onze huurders over ons beleid. Wij horen 
graag hun mening, zodat we ervan kunnen leren. 
Dat is ook één van onze uitgangspunten van ons strate-
gisch plan. In 2021 hebben we onze klantenpanelleden 
gevraagd om een enquête in te vullen. Dit, om ze beter 
te leren kennen en om te weten over welke doelstellin-
gen ze graag mee willen praten. Zo kunnen we betere 
en gerichtere vragen stellen of per onderwerp met de 
juiste leden contact zoeken. De leden die hebben aan-
gegeven geïnteresseerd zijn in ons beleid over Wonen, 
welzijn en zorg bij ouderen, zijn uitgenodigd voor 
de belanghoudersdag in 2022. Andere leden vragen 
we om mee te kijken naar het verduidelijken van onze 
schrijfwijze in brieven of mail en op de website.

In gesprek met belanghouders
We betrekken huurders en andere belanghebbenden bij 
beleid en beheer. De belangrijkste samenwerkingen:

Bewonerscommissies
Voor het project ‘de Maten’ is een klankbordgroep 
ingesteld. Door corona liepen de contacten over de 
voortgang van het project via de e-mail. Daarnaast 
zijn er vaste bewonerscommissies bij twee apparte-
mentencomplexen. Daarmee overleggen we periodiek, 
minimaal jaarlijks. Er is intensief contact geweest met 
de bewoners van de Lindehof in Raalte over het huren 
van een vrije sector woning. Zij hadden vragen over de 
wettelijke mogelijkheden van een woningcorporatie bij 
het vaststellen van de huurprijs bij nieuwe verhuur en de 
jaarlijkse huurverhoging. Samen met de Woonbond is 
er een informatiebijeenkomst geweest om de huurders 
over deze onderwerpen te informeren en vragen hier-
over te beantwoorden.

Huurders en bewoners betrekken bij projecten
Bij onderhoudsprojecten is ons uitgangspunt dat bewo-
ners persoonlijk betrokken worden. Dit wordt gedaan 
via onder meer huisbezoeken en inloopavonden. 
Daarnaast maakten wij hierbij gebruik van de dienst-
verlening van het Centrum voor Woononderzoek. Zij 
inventariseren tijdens en na afloop van het project hoe 
het project verloopt en hoe de huurder het onderhoud 

ervaart. Dit geeft snel en goed resultaat. Tijdens de 
uitvoering kan en moet direct worden ingespeeld op de 
klachten. De bewoners waarderen het traject met twee 
cijfers. Eén cijfer wordt toegekend tijdens het project en 
één cijfer wordt toegekend zodra het project is afge-
rond.

Wij vinden het belangrijk om ook omwonenden goed te 
informeren over onze projecten. In het verslagjaar no-
digden we voor de projecten ‘nieuwbouw Beatrixlaan’ 
en ‘de Ware’ de buurt uit om de plannen toe te lichten. 
Via meerdere tijdsblokken hebben wij omwonenden 
persoonlijk uitleg kunnen geven. De opkomst voor beide 
projecten was 25%.

Plaatselijk Belangen
In de kernen leveren we maatwerk. Per kern kijken we 
naar de (kwalitatieve) vraag en het beschikbare aanbod 
van sociale huurwoningen. In 2021 vond als gevolg 
van corona het geplande overleg tussen SallandWonen, 
de gemeenten en de Plaatselijke Belangen niet plaats. 
We hopen dit zo snel mogelijk weer op te pakken. Wel 
waren er individuele overleggen met Plaatselijk Belang 
Wesepe, Mariënheem en Den Nul en beantwoordden 
we vragen van Plaatselijk Belang Nieuw-Heeten en 
Luttenberg over zaken als huur- en toewijzingsbeleid. 

Overleg gemeenten, zorgpartijen en 
SallandWonen
Wij overlegden actief met de zorgorganisaties waar 
we mee samenwerken om behoeften en belangen op 
elkaar af te stemmen. En ook om actuele thema’s met 
elkaar te bespreken op het terrein van wonen, zorg en 
welzijn en vastgoedontwikkelingen. We waren van plan 
om zelf weer themabijeenkomsten te houden. Doordat 
er initiatieven liepen bij ‘Taskforce Wonen en zorg’, 
‘Samen voor Sallandse Zorg’ en de gemeente ook van 
plan was om een bijeenkomst te organiseren vanwege 
de uitwerking van de woonzorgvisie, hebben we dit niet 
gedaan. We willen het houden van themabijeenkomsten 
weer oppakken in 2022.

Overleg zorgpartijen en SallandWonen
We voerden diverse individuele gesprekken met zorgor-
ganisaties. Doel is het zo passend mogelijk huisvesten 
van mensen met een zorgvraag. Samen zoeken naar 

kansen en oplossingen, het kennen van de behoefte-
vraag en inzicht hebben in de mogelijkheden, draagt 
bij aan dit doel. 

Belangrijk onderwerp was het scheiden van wonen en 
zorg. Welke invloed heeft dat op de af te sluiten huur-
overeenkomsten, het aanpassen van de woongebouwen 
naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen op het 
terrein van wonen en zorg en de wensen met betrekking 
tot nieuwbouw. Met instellingen die actief zijn in de 
geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, maakten 
we afspraken over de uitstroom vanuit de intramurale 
setting. Deze afspraken gaan over beschikbare wonin-
gen, toewijzingsregels, contractvormen en samenwer-
king op moment dat een uitstromer zelfstandig woont. 

Voorlichting en Adviescommissie
SallandWonen stemt nieuwbouwprojecten af met de 
Voorlichting en Adviescommissie (VAC). Wij betrokken 
de VAC bij het project Aberson waar wij nieuw-
bouwwoningen gaan aankopen. Het advies van de 
VAC over de draairichting van deuren, het verplaatsen 
van een deur en de locatie van de warmtepomp namen 
we over. De VAC was ook betrokken bij ‘De Oudheid-
kamer’. Hun adviezen leidden toen tot aanpassingen. 
In 2021 hebben we samen het eindresultaat bekeken. 
De leden van de VAC waren erg verrast met het eind-
resultaat. Ze zagen dat veel opmerkingen van hen 
waren verwerkt. Enkele door hen gegeven adviezen 
hebben we niet kunnen overnemen. Op locatie is uitge-
legd waarom dat niet mogelijk was. Gezien het unieke 
project in een bestaand monumentaal gebouw begre-
pen ze onze keuzes. In 2022 wordt het VAC opnieuw 
betrokken bij het ontwerp van woningen. Jaarlijks is er 
een bestuurlijk overleg waarin de samenwerking wordt 
geëvalueerd. Ook dit jaar hebben we elkaar weer ge-
sproken en vastgesteld dat we veel waarde hechten aan 
de samenwerking.
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Tabel: Belangrijkste belanghebbende 
partijen SallandWonen

Belanghebbende Overlegvorm Frequentie

Huurdersvereniging Salland Bestuurlijk 1x

Huurders Belangen Salland Bestuurlijk 1x

Gezamenlijk overleg beide huurdersverenigingen Bestuurlijk Regelmatig

Huurders  Individueel Bij klantcontact

   Klantenpanel Afhankelijk van onderwerp

   Belanghoudersbijeenkomst Afhankelijk van onderwerp

Gemeente Raalte Gemeenteraad Jaarlijks

   Bestuurlijk 4x

   Ambtelijk Regelmatig

   RvC/B&W 1x

Gemeente Olst-Wijhe Gemeenteraad Jaarlijks

   Bestuurlijk  4x

   Ambtelijk Regelmatig

   RvC/ B&W 1x

Tripartiet overleg tussen huurders, gemeenten en corporatie Bestuurlijk 1x

   Ambtelijk Regelmatig

VAC en ouderenbonden Ambtelijk Minimaal 1x per jaar

Platform WZW Olst-Wijhe Ambtelijk 4x per jaar

Zorgpartijen Bestuurlijk Afhankelijk van onderwerp

   Projecten-overleg Afhankelijk van onderwerp

Plaatselijk Belangen Ambtelijk Afhankelijk van onderwerp

Vaste bewonerscommissie (twee) Periodiek overleg Jaarlijks

Overzicht belangrijkste gesprekspartners
Hieronder staat het overzicht met de belangrijkste 
belanghebbende partijen van SallandWonen. 
De directeur-bestuurder is periodiek met alle relevante 
belanghebbenden in gesprek. Het overleg heeft onder 
meer betrekking op betaalbaarheid, de voorgenomen 
werkzaamheden en de bijdrage die daarmee beoogd 
wordt aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid. “

Wij vinden het 
belangrijk om ook 

omwonenden goed te 
informeren over 
onze projecten.

”
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5.1  Tevreden huurders
Wij leveren een bijdrage aan een (t)huis. Onze klanten 
staan centraal bij de keuzes die we maken. We streven 
naar een goede dienstverlening waarin we duidelijk 
zijn over wat we wel en niet kunnen leveren. Goede 
kennis van onze klanten, woningen en dienstverlening is 
daarvoor een vereiste. Wij luisteren naar hun vragen en 
wensen en leveren zoveel als mogelijk de producten en 
diensten die zij wensen. 

 TEVREDEN MEDEWERKERS 
EN HUURDERS 

Hierbij werken wij waar mogelijk vanuit standaard-
processen. Zo kunnen wij fouten voorkomen en kosten 
verlagen. Tegelijkertijd is er ruimte voor maatwerk, 
omdat de ontwikkelingen in de levens van onze 
huurders niet altijd aansluiten op onze standaard.

“
Wij leveren een 

bijdrage aan een 
(t)huis. Onze klanten 

staan centraal 
bij de keuzes die 

we maken.

”5
Onze (toekomstige) huurders en onze medewerkers zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Wij vinden het 
belangrijk dat zij tevreden zijn over het huren en werken bij SallandWonen. 
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“
Goede kennis van 

onze klanten, woningen 
en dienstverlening is 

daarvoor een 
vereiste. 

”
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1:  Bron: klanttevredenheidsonderzoek via Inceptivize, jaaroordeel over vragen Aedesbenchmark.

2:  CES geeft aan in hoeverre de huurder zich voor zijn gevoel moet inspannen om iets gedaan te krijgen. Hier wordt naar gevraagd   

 bij het uitvoeren van een reparatie, bij het betrekken van een woning en bij het verlaten van de woning.

3: NPS geeft aan in hoeverre het waarschijnlijk is dat de huurder positief praat over SallandWonen bij vrienden en familie. 

 Hier wordt naar gevraagd bij het uitvoeren van een reparatie, bij het betrekken van een woning en bij het verlaten van de woning.

4: Bron: eigen onderzoek naar klantwaardering, in 2020 uitgedrukt in emoticons, in 2021 uitgedrukt in rapportcijfer.

5:  Bron: klanttevredenheidsonderzoek via Centrum voor Woononderzoek.

Persoonlijk contact
We hechten aan persoonlijk contact. We belden huur-
ders die aangeven niet tevreden te zijn over onze dienst-
verlening. Meestal halen we met dit contactmoment de 
ontevredenheid weg. Wij leren hier weer van en zetten 
de inzichten en resultaten van deze gesprekken in ten 
behoeve van verbetering van onze dienstverlening. Ook 

bellen we nieuwe huurders 2 werkdagen nadat zij de 
woning hebben betrokken. Ze zijn dan vaak druk bezig 
in hun nieuwe woning en wij kunnen dan helpen met 
zaken waar ze na de sleutelontvangst tegenaan lopen. 
Daarnaast organiseren we onze manier van werken zo, 
dat huurders en woningzoekenden altijd een manier vinden 
om persoonlijk contact met ons op te nemen. Zo is in het 

Tabel: Maatschappelijke prestaties 

op het doel dienstverlening

Indicator Realisatie Doelstelling Realisatie
  2020 2021 2021

Huurders oordeel - dienstverlening algemeen   

Oordeel huurders over de dienstverlening1 7,6 8,0 8,0

Positie Aedes Benchmark huurdersoordeel B - A

Customer Effort Score (CES)2 62,2 60,0 60,9

Net Promotor Score (NPS)3 13,4 15,0 19,7

Huurders oordeel - woning betrekken   

Oordeel over dienstverlening bij woning betrekken1 7,2 7,8 7,9

Positie Aedes Benchmark Woning betrekken C - B

CES woning betrekken 30,5 60,0 31,8

Huurders oordeel - woning verlaten   

Oordeel over dienstverlening bij woning verlaten1 6,9 7,6 7,9

Positie Aedes Benchmark Woning verlaten C - B

CES woning verlaten 49,5 60,0 58,5

Huurders oordeel - reparaties uitvoeren   

Oordeel huurders over dienstverlening bij uitgevoerde reparaties1  8,0 8,0 8,0

Positie Aedes Benchmark Reparatie uitvoeren A - A

Oordeel over resultaat van de reparatie1 8,2 8,0 8,1

CES reparatie 69,4 60,0 65,8

Huurders oordeel -  onderhoud (VG)   

Oordeel huurders over planmatig onderhoud4 goed 8,0 8,1

Oordeel over uitvoering van groot onderhoud5 8,2 8,0 7,7

verslagjaar de chatfunctie als nieuwe contactmogelijk-
heid toegevoegd. De chat wordt goed gevonden en is 
een mooie aanvulling op de al bestaande kanalen als 
e-mail, telefoon, baliebezoek en briefverkeer.

Social Media
Naast persoonlijk contact benaderen huurders ons ook 
via social media (twitter en facebook). Social media 
zien wij als gelijkwaardig aan onze andere kanalen en 
wij reageren hier actief op. Wij schaften een tool aan 
om deze klantuitingen goed te kunnen monitoren. 

Klantbeloftes
Wij hebben klantbeloftes geformuleerd: een van de 
beloftes is ‘afspraak is afspraak’. We gaven extra 
aandacht aan de communicatie rond inspectie en 
oplevering van woningen. Zo introduceerden we een 
welkomstkaart. Ook zetten we extra in op het voorkomen 
en herkennen van klachten, bespraken we casussen en 
keken we kritisch naar onze werkafspraken.

Verbeteren informatievoorziening
We startten met het verbeteren van ons digitaal archief 
door het implementeren van een nieuw systeem: 
ShareWorx. Doel is om medewerkers meer de regie 
te geven over archivering, waardoor de informatie-
voorziening beter toegankelijk wordt en de klant beter 
geholpen kan worden. In 2022 wordt het nieuwe 
systeem in gebruik genomen. Het nieuwe systeem is 
beter geïntegreerd in onze andere basissystemen en 
daardoor gebruiksvriendelijker.

Heldere communicatie
Wij vinden het belangrijk dat alle huurders onze in-
formatie begrijpen. In het verslagjaar hebben wij veel 
brieven en onze website aangepast op het niveau van 
laaggeletterden. We leggen meer uit via animatiefilm-
pjes. In folders wordt tekst steeds meer ondersteund 
met plaatjes, zodat de boodschap meer in beeld wordt 
verteld. En we vereenvoudigden de stappen van de 
self-service-scenario’s, zodat een huurder of woning-
zoekende zelf makkelijk een aanvraag kan doen voor 
bijvoorbeeld een woningaanpassing of een reparatie-
verzoek. 

Mijn SallandWonen
Het klantportal ‘Mijn SallandWonen’ optimaliseren 
we. We vergroten de gebruikersvriendelijkheid en we 
verbeteren de onderliggende techniek. In 2021 zijn we 
gestart met het implementeren van Tobias 365 die meer 
mogelijkheden gaat bieden. In 2022 gaan wij live met 
het nieuwe systeem. Onderdeel van het optimaliseren is 
de mogelijkheid om te betalen via digitale betalingsver-
zoeken, onder meer voor incasso. Het nieuwe systeem 
biedt mogelijkheden hiervoor.

Resultaten inzet op huurderstevredenheid
Klanttevredenheid
We werken met klantbeloften zodat klanten weten wat 
ze van ons mogen verwachten:
• U krijgt duidelijkheid over wat wel en niet kan als u  
 ons wat vraagt.
• Wij komen onze afspraken met u na.
• U kunt ons bereiken op een manier die u het 
 beste past.
• Wij horen graag uw verhaal en maken tijd voor u.

Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende maatschappelijke prestaties 
op het doel ‘dienstverlening’ in 2021:
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“
Van huurders 
ontvingen we 

complimenten en klachten 
als reactie op onze 

dienstverlening. 

”

Tabel: Klantwaardering klantcontact

Indicator  Realisatie  
   2020 2021

Communicatie 8,2 8,3

Kwaliteit  7,9 8,1

Tijdigheid  9,2 9,4

Complimenten en klachten
Van huurders ontvingen we complimenten en klachten 
als reactie op onze dienstverlening. Complimenten gingen 
vaak over de prettige manier waarop medewerkers 
klanten hebben geholpen, over hun houding en gedrag 
zoals: een stapje extra gezet, mooie op maat dienst-
verlening, een verrassende oplossing. Klachten gingen 
veelal over de kwaliteit van onze dienstverlening: onvol-
doende inlevingsvermogen, onduidelijke verwachtingen 
en onvoldoende communicatie en informatie. 

Klachtenadviescommissie
De Klachtencommissie is een onafhankelijke regionale 
commissie die advies uitbrengt over klachten over de 

deelnemende woningcorporaties wanneer huurder en 
verhuurder intern niet tot een oplossing zijn gekomen. 
De Klachtenadviescommissie heeft dit jaar geen 
klachten behandeld voor SallandWonen. Dit kwam 
mede doordat we de procedure voor het indienen van 
klachten op onze website verduidelijkten: de klager 
volgt eerst een interne procedure voordat men een 
klacht bij de klachtadviescommissie kan indienen. 
De ontvangen klachten zijn in goed overleg tussen 
huurder en SallandWonen tot een oplossing gekomen. 

Tabel: Regionale klachtenadviescommissie

Indicator  Realisatie 
   2020 2021

Ontvangen klachten (aantal) 221 2

In goed overleg afgehandeld (aantal) 20 2

Klachten geleid tot een zitting (aantal) 0 0

Klachten deels gegrond verklaard (aantal) 0 0

1: Twee klachten waren niet ontvankelijk omdat klager geen huurder was.
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5.2 Tevreden medewerkers
We willen dat ook onze medewerkers zich bij ons thuis 
voelen. Daarom streven we ernaar dat onze medewer-
kers goed in hun vel zitten, met plezier werken en zich 
blijven ontwikkelen. Daarbij draait het ook om vakman-
schap, collegialiteit, verantwoordelijkheid nemen, verder 
kijken dan je eigen afdeling en elkaar aanspreken als 
dat nodig is. Wij luisteren naar nieuwe ideeën en er is 

altijd ruimte voor verbeteringen. Persoonlijk contact en 
een goed werkklimaat zijn voor ons essentieel. Immers, 
zonder tevreden medewerkers, geen tevreden huurders. 

Maatschappelijke prestaties 
We realiseerden de volgende prestatie op het doel 
ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen en werk-
plezier in 2021:

Tabel: Prestatie op het doel Ontwikkeling, 
verantwoordelijkheid nemen en werkplezier

Indicator Realisatie Doelstelling Realisatie  
   2020 2021 2021 

Medewerkerstevredenheid1 8,0 Doelen actieplan Alle acties uitgevoerd

Samenwerken1 7,1 Jaaragenda uitgevoerd Deels uitgevoerd

1:  Een medewerkertevredenheidsonderzoek houden we 1x per 2 jaar, in 2022 is het volgende onderzoek. In 2021 zetten we in op 

 verbeteracties komend uit het onderzoek in 2020

Inzet op medewerkerstevredenheid
Het in 2020 gehouden medewerkertevredenheidsonder-
zoek gaf ons opnieuw inzicht in de verbeterpunten voor 
ons personeelsbeleid. Het is mooi om te constateren 
dat we een 8 op medewerkerstevredenheid hebben 
gehaald, maar dat willen we ook zo houden. Dit doen 
we onder andere door acties uit te zetten op de (sub) 
onderdelen waar we lager op scoren. We stelden op 
basis van deze uitkomsten een actieplan op voor 2021 
en stelden ons de volgende doelen:
• We geven aandacht aan feedback, aan zowel het  
 geven als het ontvangen hiervan, gevraagd en  
 ongevraagd. Leidinggevenden vervullen een 
 voorbeeldfunctie. 
• We zetten actief in op de onderlinge samenwerking  
 en teamontwikkeling. 

Het onderwerp feedback geven/vragen en de onder-
linge samenwerking hebben we besproken met teamlei-
ders, MT-leden en in de werkoverleggen. Is voldoende 
duidelijk wat we verwachten van de medewerkers en 
wordt door collega’s het nut van feedback aan elkaar 
geven ingezien? In de teamdagen bij Wonen is er 
intensief een vervolg aan gegeven, deze hebben in het 
teken van feedback geven gestaan. Een andere actie 
om het vragen van feedback te stimuleren is de nieuwe 

digitale tool I-talent. Deze tool gebruiken we sinds 1 
januari 2021 voor onze gesprekscyclus. De tool biedt 
de mogelijkheid om op een digitale manier feedback te 
vragen aan je collega. 16% van de medewerkers heeft 
gebruikt gemaakt van deze nieuwe digitale methode. 
Dit wordt gebruikt naast de face to face contacten om 
elkaar rechtstreeks feedback te geven. In 2022 willen 
we opnieuw gaan meten hoe de medewerkers het 
werken bij SallandWonen ervaren en de ontwikkeling 
blijven volgen.

Ontwikkeling medewerkers
De ontwikkeling van onze medewerkers is belangrijk. 
Onze sector ontwikkelt zich snel door en vraagt veel en 
soms andere kwaliteiten voor de toekomst. In 2021 
hebben we met een nieuw strategische personeels-
planning (SPP) in kaart gebracht of medewerkers van 
SallandWonen klaar zijn voor de toekomst. We zijn 
positief over deze uitkomsten en we vinden dat mede-
werkers op een goed niveau functioneren. Samen zijn 
we in staat zijn om de doelen te halen en we verwach-
ten ook dat medewerkers voldoende in staat zijn om 
in te spelen op de veranderingen. De focus ligt op het 
bieden van randvoorwaarden voor medewerkers om 
zich te ontwikkelen en mee te bewegen. De huidige 
jaarlijkse gesprekscyclus wordt ingezet om individuele 

loopbaanplannen te bespreken. Daarnaast zoeken 
we actief de samenwerking op met andere corporaties 
uit de regio om kennisdeling te stimuleren en om een 
aantal aantrekkelijke en laagdrempelige trainingen aan 
te kunnen bieden en te faciliteren. In 2021 is daar het 
platform Corpofit voor opgericht.

Eigen verantwoordelijkheid
Leidinggevenden en medewerkers spreken elkaar met 
regelmaat over de ontwikkelingen in het werk en de 
eventuele veranderingen die daarbij optreden. We 
stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
daarin. Heel expliciet is dit in 2021 gedaan in de 
SPP-teamgesprekken. Bij het doorvoeren van verande-
ringen in het werk worden collega’s gevraagd om in 
verbetersessies mee te denken en de nieuwe werkwijze 
zelf vorm te geven.

Samenwerken
Door corona is de werkcontext veranderd naar meer 
digitale samenwerking en meer op afstand werken en 
veel minder op kantoor. We hebben ervaren dat het 
echt nodig is om tijd te investeren in het zoeken naar 
een nieuwe en goede manier van samenwerken. 
Ook 2021 hebben we onze jaarkalender in het teken 
gezet van de onderlinge samenwerking. Helaas konden 
de geplande activiteiten niet doorgaan vanwege de 
coronabeperkingen en niet alles is goed digitaal te 
vervangen, maar er zijn wel voor alle medewerkers 
wandelsessies georganiseerd. Daarnaast heeft bij de 
afdeling Bedrijfsvoering elk team een teamdag gehou-
den met aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen en 
het effect daarvan op het werk en de samenwerking 
met anderen. Ook de afdeling Wonen heeft een vervolg 
gegeven aan de teamdagen van 2020. Zij hebben 
intensief met elkaar gesproken over de onderlinge 

verhoudingen en verwachtingen van en naar elkaar. 
Bij de afdeling Vastgoed stond deze teamdag ook 
gepland, maar deze is vanwege de coronamaatregelen 
verplaatst naar 2022. Inhoudelijk werkten de afdelingen 
samen aan de onderhoudsvisie en het afstemmen van 
werkprocessen.

Hybride werken
Al voor de corona-pandemie ons bereikte hadden we 
plannen om tijd- en plaatsonafhankelijk te gaan werken. 
Door corona hebben we in korte tijd geleerd wat het is 
om thuis te werken. Dit heeft ons extra gestimuleerd om 
samen met de leidinggevenden en de Ondernemings-
raad keuzes te maken hoe we het thuiswerken en op 
kantoor werken willen (blijven) combineren. De uitkom-
sten van die gesprekken hebben we in 2021 op een 
rij gezet in de notitie ‘Werken bij SallandWonen: waar 
doe je dat en hoe doe je dat?’. Dit document is een 
levend document dat jaarlijks zal worden bijgewerkt 
aan de hand van de nieuwste inzichten.

Tabel: Opleidingskosten

Indicator  Realisatie 
   2020 2021

Opleidingskosten per medewerker (€) 1.622 1.785

Opleidingskosten van de loonsom (%) 2,6 2,8

“
Door corona

hebben we in korte 
tijd geleerd wat het 

is om thuis te 
werken. 

”
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Resultaten inzet op tevreden medewerkers

Opleiden 
SallandWonen stimuleert haar medewerkers om zich 
via opleidingen te blijven ontwikkelen. Want kennis en 
kunde zijn van wezenlijk belang voor het leveren van 
kwaliteit. We boden de volgende collectieve trainingen 
aan: Omgaan met klachten, Lean Orange Belt, 
Timemanagement, Regelgeving Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen, en Hostmanship. Daarnaast volgden 
diverse medewerkers individuele trainingen. 

Vacatures
Wij gaven groei en ontwikkeling ook vorm via interne 
doorstroming. Er zijn in 2021 8 vacatures opengesteld, 
waarvan één intern ingevuld: communicatiemedewerker. 

De vacatures Projectmanager, Medewerker 
Projectadministratie, twee leden Raad van 
Commissarissen, Allround vakman, Wijkbeheerder 
en Teamleider onderhoud zijn extern ingevuld.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is behoorlijk gedaald ten opzichte 
van de voorgaande jaren. Wij voerden een actief 
beleid om de zieke medewerkers zo goed mogelijk 
te (laten) begeleiden en zo een voorspoedige 
terugkeer naar het arbeidsproces te bevorderen. 
Ook dit jaar is het aantal ziekmeldingen opvallend 
laag. In 2021 en in 2020 is het aantal ziekte-
meldingen gehalveerd. In 2021 30 meldingen en in 
2020 waren er 35 meldingen in plaats van 75 
meldingen in 2019.

Tabel: Overzicht ziekteverzuim

Indicator  Realisatie 
   2020 2021

Ziekteverzuim (%)1 4,5 2,2

Meldingsfrequentie (%) 0,5 0,43

Verzuimduur (gemiddeld aantal dagen) 21,9 21,0

1: Exclusief zwangerschap gerelateerd verzuim. 

Complimenten geven
Om positief gedrag te stimuleren en waardering voor 
elkaar uit te spreken is een complimentenregeling 
ingevoerd. De complimentenregeling biedt leidingge-
venden en medewerkers de mogelijkheid om naast het 
persoonlijke compliment ook een attentie te geven aan 
een collega of een team dat een extra prestatie heeft 
neergezet. Beter een compliment te veel dan te weinig!
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6.1 Governance – goed bestuur
Als maatschappelijke organisatie staan we midden in 
de maatschappij. De maatschappij mag van ons ver-
wachten dat we onze middelen goed inzetten. Daarover 
verantwoorden we ons periodiek. We werken het hele 
jaar intensief samen met gemeenten en huurders-
organisaties op tal van punten. We gaan regelmatig het 

GOVERNANCE EN 
ORGANISATIECONTINUÏTEIT

gesprek aan met alle belanghouders. We waken over 
een eerlijke en integere bedrijfsvoering.

Prestaties 
We realiseerden de volgende prestaties op het doel 
governance en organisatiecontinuïteit in 2021:

Tabel: Prestaties op het doel governance 
en organisatiecontinuïteit 

“
De maatschappij 

mag van ons verwachten 
dat we onze middelen 

goed inzetten.

”6
We zijn een maatschappelijke onderneming. Dat schept verplichtingen. Het is belangrijk dat we ons hiervan 
continu bewust zijn. Dit wordt versterkt door de belangrijke positie die SallandWonen inneemt binnen de 
Sallandse gemeenschap. We werken lokaal en dienen een publiek belang. We hebben een maatschappelijke 
voorbeeldfunctie. Om blijvend invulling te kunnen geven aan onze missie is het nodig dat we zorgvuldig, open, 
transparant en integer handelen. We verantwoorden ons over onze prestaties. 
Professioneel bestuur, een geoliede organisatie met de juiste checks en balances en adequaat toezicht vormen 
de basis van een goed functionerende corporatie.

Indicator Realisatie Doelstelling Realisatie
   2020 2021 2021

Governance   

Governance-agenda 2021 Uitgevoerd Uitvoering aan geven Uitgevoerd wat mogelijk was

Oordeel toezichthouder AW

Op basis van de governance inspectie 2021 concludeert de Autoriteit Woningcorporaties  het volgende:

- de governance van SallandWonen voldoet grotendeels aan de criteria van good governance 

- er zijn twee aandachtspunten: risicomanagement en kwaliteit van de gegevens

- er zijn monitoringsafspraken voor de aandachtspunten gemaakt.

Beoordeling financial en business risks WSW

Risicoprofiel: gemiddeld tot laag

Algemeen beeld: een professionele organisatie, die actief is in meerdere kernen met vooral een kwalitatieve opgave in het bezit.

Oordeel accountant managementletter 2021

De accountant acht de interne beheersing van SallandWonen toereikend en heeft geen significante leemten in de interne 

beheersing geconstateerd.

Ook dit jaar hebben we invulling gegeven aan het 
begrip ‘goed bestuur’ en het belang dat wij daaraan 
hechten benadrukt met onze acties. Al hebben de 
coronabeperkingen in een aantal gevallen tot uitstel 

geleid, over het geheel genomen zijn wij tevreden over 
ons presteren. De aandachtspunten van de Aw pakken 
wij op.
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Governance-agenda
We hebben continue aandacht om de kwaliteit van 
onze governance te versterken. We stellen jaarlijks een 
governance-agenda op en hebben deze in 2021 uitge-
voerd. Helaas hadden we in 2021 nog steeds te maken 
met corona en de daaraan gestelde maatregelen, waar-
door niet of in aangepaste vorm, alle bijeenkomsten 
hebben plaatsgevonden. Begin 2021 had de RvC een 
themabijeenkomst in het teken van onze klantbelofte en 
onze visie hierop. Daarnaast is met de Raad stilgestaan 
bij de tevredenheid van medewerkers. In het najaar 
stond de themabijeenkomst in het teken van vastgoed. 
Door SallandWonen en onze ketenpartners is een 
presentatie gehouden over ketensamenwerking bij 
SallandWonen en daarnaast hebben medewerkers uit-
leg gegeven hoe SallandWonen vorm en inhoud geeft aan 
vastgoedsturing. Verder hebben er in 2021 gesprekken 
plaatsgevonden met de AW over de governance. Het 
gesprek met bestuur en toezichthouders van zorginstel-
lingen voor ouderenzorg vindt in 2022 plaats tijdens de 
uitgestelde themabijeenkomst over wonen en zorg.

Jaarlijks zijn er gesprekken met het College van B&W 
van beide gemeenten en de RvC en directie van 
SallandWonen. In Raalte spraken wij eind 2020 al 
met het college. In het voorjaar van 2021 hebben het 
College van B&W van Olst-Wijhe, RvC en directie van 
SallandWonen elkaar getroffen in een prettige bijeen-
komst, waarbij kritisch werd gekeken naar de gedeelde 
ambities en naar de toekomst van wonen in de gemeen-
te. Het gesprek ging over de samenwerking, maar ook 
over de wederzijdse verwachtingen.

Soft controls
Naast hard controls zijn cultuur en gedrag essentiële 
factoren bij de sturing en beheersing van een organi-
satie. Dit zijn de zogenaamde soft controls. Deze soft 
controls ondersteunen de hard controls. Als gedrag van 
medewerkers overeenkomt met gemaakte afspraken, 
geldende regels en procedures en beleid dan is de 
bedrijfsvoering transparant, weten medewerkers waar 
de organisatie voor staat en wordt de kans op het 
maken van fouten kleiner. Eind 2021 enquêteerden we 
de medewerkers over de soft controls, waarbij thema’s 
als leiderschap, communiceren, faciliteren, stimuleren en 
reageren zijn bevraagd. De uitkomsten analyseren we 

in 2022. Dan beoordelen we ook of de aandacht die 
intern uitgaat naar gedrag en cultuur passend is 
bij onze organisatie en wat we willen bereiken of 
verbeteren. 63% van de medewerkers nam deel aan 
deze enquête.

Verankering wet- en regelgeving
We benoemden de risicovolle processen en hebben een 
start gemaakt met het controleren of betrokken mede-
werkers voldoende op de hoogte zijn van de geldende 
wet- en regelgeving. Binnen de procesbeschrijvingen 
wordt de wet- en regelgeving vermeld. Belangrijk on-
derdeel van dit traject is het doorspreken van de AVG: 
welke persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering 
van het proces, hoe wordt omgegaan met de bewaar-
termijnen, is duidelijk wie verwerker is en zijn de 
afspraken over de privacywetgeving goed geborgd.

Thema’s ‘binding of affiniteit met het werkge-
bied’ en ‘maatschappelijke betrokkenheid’
Bij de werving van de nieuwe RvC-leden is hier expliciet 
aandacht aan besteed. De RvC-leden komen niet direct 
uit het werkgebied, maar kennen de regio wel of gaan 
zich erin verdiepen. Verder bezoeken RvC-leden projec-
ten, zijn er gesprekken met lokale bestuurders en nemen 
RvC-leden deel aan personeelsbijeenkomsten van 
SallandWonen. In de zelfevaluatie van de Raad is ver-
der doorgepraat over de invulling van beide thema’s.

Maatschappelijk rendement
We hadden de wens om beter inzichtelijk te maken wat 
ons maatschappelijk rendement of financieel offer is bij 
investeringsbeslissingen. Vanaf 2021 leggen we dit nu 
standaard vast in het investeringsbesluit.

Strategievorming en prestatiesturing
Wij vertaalden onze strategische doelstellingen ook in 
2021 naar een jaarplan en een meerjarenbegroting. 
De plannen zijn klant- en resultaatgericht opgesteld en 
leggen de nadruk op de maatschappelijke en financiële 
prestaties die we nastreven. We maakten duidelijk 
onderscheid tussen deze prestaties en wat we daarvoor 
gaan doen. We volgen de voortgang van de prestaties 
en activiteiten intensief. 

We stelden een nieuwe monitor op om de strategische 
doelen benoemd in het nieuwe strategisch plan ‘Omdat 
goed wonen belangrijk blijft!’ voor de periode 2021 tot 
2025 te volgen en bij te sturen waar nodig is. Nieuw is 
het doel voor het onderdeel ‘huurderving’.

Verdeling taken en bevoegdheden
Stichting SallandWonen is op grond van de Woning-
wet bij Koninklijk Besluit van 5 december 2007 een 
toegelaten instelling. In de Woningwet is het werkveld 
vastgelegd. Als het gaat om invulling van de maatschap-
pelijke en volkshuisvestelijke taak spelen transparantie 
en intern toezicht een wezenlijke rol in het functioneren 
van corporaties.

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de 
Raad van Commissarissen (RvC) en bestuurder/manage-
ment is binnen SallandWonen vormgegeven via het 
zogenaamde ‘toezichthoudend bestuur’. De bestuurder 
is belast met zowel de constituerende als de dirigeren-
de leiding (beleidsvorming) van SallandWonen. Alle 
door de bestuurder genomen besluiten zijn genomen na 
advies van het managementteam en vaak ook nog de 
specialist uit de organisatie. De RvC vervult primair de 
toezichthoudende en adviserende functie (beleidstoet-
sing) en vervult de rol van werkgever en sparringpartner 
van de bestuurder. 

Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in onder meer 
‘Reglement Raad van Commissarissen’, ‘Reglement 
Auditcommissie’ en ‘Reglement Bestuur’. Onze gover-
nancestructuur voldoet aan de Woningwet en de gelden-
de Governancecode. SallandWonen past de bepalin-
gen van de Governancecode van Aedes en VTW en de 
Woningwet toe. 

Het gesprek over opdrachtgeverschap en het beleid van 
aanbestedingen (artikel 5.3 Governancecode 2020) is 
opgestart door bestuur en RvC. Dit onderwerp staat op 
de governanceagenda 2022 om verder te formaliseren. 
Bij de controle van het jaarverslag 2020 heeft de RvC 
de accountant opdracht gegeven om specifiek in te 
zoemen op de werkzaamheden rondom ketensamen-
werking. SallandWonen verduurzaamt haar woning-
bezit namelijk in ketensamenwerking met twee vaste 
hoofdaannemers. De samenwerking beoogt snelheid, 

kostenreductie en betere huurderstevredenheid te 
realiseren in het complexe proces van verduurzaming en 
onderhoud aan woningen. De woningen worden immers 
in bewoonde staat verduurzaamd. De accountant 
constateerde dat de samenwerking is vormgegeven op 
basis van marktconforme prijzen en heeft verder geen 
bijzonderheden geconstateerd.

Zowel de bestuurder als de RvC zijn zich bewust van 
hun voorbeeldfunctie, zijn aanspreekbaar op hun taken 
en kunnen benaderd worden door belanghebbenden en 
medewerkers als daar aanleiding toe is. RvC-leden zijn 
daarom veelal aanwezig bij de start en oplevering van 
projecten, open huizen, diverse belanghoudersbijeen-
komsten, personeels- en gemeentelijke bijeenkomsten. 
Echter dit jaar zijn veel bijeenkomsten uitgesteld of 
hebben beperkt plaatsgevonden vanwege de corona-
maatregelen. Om zich openbaar te verantwoorden over 
bijzondere projecten heeft SallandWonen belangstellen-
den en pers geïnformeerd door middel van films over de 
projecten.

Bestuur
SallandWonen is in 2021 bestuurd door mevrouw Kool. 
De bestuurder is verantwoordelijk voor de continuïteit 
van de organisatie, voor het realiseren van de doel-
stellingen, de strategie, het beleid en de resultaten 
daarvan. Als bestuurder draagt zij de verantwoording 
voor de financiering van de corporatie, de naleving van 
wet- en regelgeving en het beheersen van de risico’s. 
De bestuurder geeft leiding aan de organisatie Salland-
Wonen. Zij rapporteert en legt verantwoording af aan 
de RvC.
Vanuit haar verantwoordelijkheid neemt de bestuurder 
besluiten. Waar statutair nodig, zijn besluiten door de 
RvC goedgekeurd. Alle bestuursbesluiten worden 
gearchiveerd. Besluiten waarbij goedkeuring nodig was 
van de RvC, staan vermeld in het verslag van de RvC. 
Zie ook het verslag van de RvC voor de samenstelling 
van de RvC. 
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Gegevens bestuur 

   Periode vanaf 1-1-2021

Functie:

Naam:

Benoeming:

Vergoeding 2021:

PE-punten 2021:

Nevenfuncties: 

Directeur-bestuurder

Mevrouw Kool (vrouw, 1961)

Herbenoemd per 1-9-2019 voor vier jaar 

• Periodiek betaalde beloning: € 130.184 

• Beloning betaalbaar op termijn: € 18.195

38,5

• Lid bestuur De Raalter Uitdaging, sinds 23 november 2016 (onbezoldigd)

• Lid algemeen bestuur Aedes, sinds 20 april 20171

• Lid bestuur Sociëteit De Hereeniging in Deventer, sinds 29 mei 2017, voorzitter sinds 15 mei 2019 (onbezoldigd)

• Lid bestuur Alliantie Nieuwe Energie Overijssel, sinds 6 februari 2018 (onbezoldigd)

• Lid raad van commissarissen Circulus-Berkel, sinds 10 juni 2021 (bezoldigd)

Bezoldiging bestuurder
Het bezoldigingsbeleid voor de bestuurder is vastgesteld 
met inachtneming van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(Wnt) en met inachtneming van de overige toepasselijke 
wet- en regelgeving. De bestuurder maakte in 2021 
alleen zakelijk gebruik van een bedrijfsauto. 

Tegenstrijdige belangen
Er is in 2021 geen sprake geweest van tegenstrijdige 
belangen of transacties waarin tegenstrijdige belangen 
zouden kunnen spelen met betrekking tot de bestuurder.

Verklaring besteding gelden
De bestuurder legt verantwoording af aan de RvC en 
verschaft tijdig alle informatie die de RvC nodig heeft 
voor de uitvoering van zijn toezichthoudende taak. 
De operationele-, volkshuisvestelijke- en financiële 
doelstellingen heeft de bestuurder ter goedkeuring aan 
de RvC voorgelegd. Zoals mag worden verwacht, heeft 
SallandWonen in 2021 haar capaciteit en beschikbaar 
vermogen ingezet voor de volkshuisvesting in Salland. 
Specifiek in de gemeente Raalte en de gemeente 
Olst-Wijhe als aandachtsgebied van de woningmarkt-
regio.

 

Raad van
Commisarissen

Directie-
Bestuur

Controle Support Bestuur

WonenBedrijfsvoering Vastgoed

Financiële
Administratie
en Support

Planning,
Verslaglegging &

Informatievoorziening

Strategie
en Beleid

KlantenCentrum

Dagelijks
Onderhoud

Verhuur

Planmatig
Onderhoud

Projecten

Bedrijfs-
Onroerendgoed

Opzichters

Sociaal Beheer

Communicatie

Organogram SallandWonen

valt rechtstreeks onder manager/directie

team met teamleider

6.2 Organisatieopbouw en -structuur
De organisatie bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: 
Wonen, Bedrijfsvoering en Vastgoed. In deze grafiek is 
het organogram van SallandWonen weergegeven per 
31 december 2021. 

1: SallandWonen ontvangt van Aedes een vergoeding van € 21.579 (inclusief BTW) voor de functie van Marijke Kool als bestuurslid van Aedes.
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Personeel
De cijfers met betrekking tot het personeel staan in de 
tabel. De toename in fte’s wordt mede veroorzaakt door 
ingevulde openstaande vacatures uit 2020. De werke-
lijke uitbreiding is 1,6 fte. 

Tabel: Organisatie en personeel per 31-12-2021

Indicator  Realisatie Realisatie  
    2020 2021 

Personeel    

Medewerkers (aantal)  62 66

Medewerkers – mannen (aantal)  23 27

Medewerkers – vrouwen (aantal)  39 39

Fte (aantal)  54,1 57,7

Fte – mannen (%)  38 41

Fte – vrouwen (%)  62 59

Leeftijd (gemiddeld aantal jaren)  48,5 49

Instromers (aantal)  5 6

Uittreders (aantal)  4 3

Diensttijd (gemiddeld aantal jaren)  13,1 11

Stageplekken
SallandWonen vindt het belangrijk studenten een stage-
plek te bieden. Door de coronamaatregelen konden 
we minder stageplekken bieden dan in andere jaren. 
In 2021 begeleidde alleen de financiële administratie 
twee stagiaires. 

Strategische personeelsplanning
In ons strategisch plan staat uitgelegd wat de richting is 
van de ontwikkeling van SallandWonen, wat we gaan 
doen en waarom we dat doen. Onze personeelscapaci-
teit, kwalitatief en kwantitatief, stemmen we daarop af. 
Onze medewerkers bepalen het succes van onze 
organisatie. De kwaliteit van onze medewerkers is 
cruciaal. We willen organisch sturen op hun ontwikke-
ling en op de dynamiek van ons personeelsbestand 
(in-, door- en uitstroom). Het maken van een strategische 
personeelsplanning helpt daarbij. 

In 2020 stelden we het nieuwe strategisch plan op en 
startten we met een vertaling naar een strategische 
personeelsplanning. Het plan heeft in 2021 verder vorm 

gekregen en is gecommuniceerd met de medewerkers. 
Eerst in grote lijnen voor alle medewerkers en daarna 
is een vertaalslag gemaakt per team. Het wordt een 
uitdaging om de ambities die SallandWonen heeft uit te 
voeren met de huidige personeelscapaciteit. Vanwege 
meerdere langdurig zieke medewerkers en extra inzet 
op verduurzaming, communicatie en de cartotheek 
trokken we extra personeel aan en maakten we extra 
kosten voor externe inhuur. Dit is in strijd met ons doel 
om de bedrijfslasten te verlagen, maar deze over-
weging maakten we om behoud van kwaliteit van de 
dienstverlening en het behalen van de strategische 
doelen te garanderen. 

Integriteit
Integriteit is een belangrijk onderwerp voor ons. We 
vinden het heel belangrijk dat vragen of twijfels over 
integriteit worden besproken in het team en met de 
leidinggevende. We streven daarbij naar openheid en 
ruimte voor het delen van vragen. Het gaat hier ten
slotte om het imago van SallandWonen en het ver-
trouwen van huurders. We hebben met elkaar de 

verantwoordelijkheid om potentiële risico’s en kwets-
baarheden rondom integer handelen te onderkennen 
en bespreekbaar te maken. De bestuurder en haar MT 
bespreken jaarlijks minimaal twee integriteitscasussen 
en waar nodig wordt dit onderwerp vaker ter sprake 
gebracht.

SallandWonen heeft een integriteitsbeleid en een 
klokkenluidersregeling.  De bestuurder en RvC nemen 
jaarlijks, en waar nodig tijdens de vergaderingen van 
de RvC, de tijd om met elkaar over integriteit in gesprek 
te gaan. In 2021 ontvingen we geen meldingen over 
mogelijke schending van de integriteit door medewer-
kers, bestuurder of leden van de RvC. 

SallandWonen heeft ook een procuratiereglement. 
Hierin is vastgelegd welke besluiten de bestuurder mag 
nemen met- en zonder voorafgaande goedkeuring van 
de RvC. Ook is in dit reglement vastgelegd tot welke 
bedragen diverse medewerkers tekenbevoegd zijn. 

Voldoen aan wet- en regelgeving
SallandWonen wil voldoen aan wet- en regelgeving. 
Een goed voorbeeld daarvan is de AVG die de kaders 
qua privacy en informatiebeveiliging bepaalt. In 2021 
zijn er geen verzoeken in het kader van AVG geweest. 
In 2019 deden wij een onderzoek naar de maatregelen 
die SallandWonen nog moet nemen in haar werk-
processen in het kader van AVG. SallandWonen heeft 
een werkgroep die periodiek overlegt en ervoor zorgt 
dat de nog te nemen maatregelen worden uitgevoerd. 
Het voldoen aan wet- en regelgeving maakt vanaf 2021 
onderdeel uit van de PDCA-cyclus van de organisatie. 
We hebben een overzicht van de geldende wet- en 
regelgeving, brancheregelingen en overige afspraken 
met verantwoordelijke en actiehouder binnen Salland-
Wonen.

Crisisbeheer corona
Het in 2020 opgerichte crisisteam voor corona, was 
ook in 2021 actief. Dit crisisteam coördineerde de 
coronamaatregelen, vertaalde de richtlijnen naar de 
praktijk, informeerde onze medewerkers en beant-
woordde vragen. Het coronacrisisteam stelde de 
veiligheid van de huurders, eigen medewerkers en 
de medewerkers van de bedrijven waar wij mee 

samenwerken voorop bij het nemen van beslissingen. 
Tegelijkertijd is geprobeerd alle dienstverlening en 
activiteiten zoveel mogelijk op een veilige manier door 
te laten gaan. Het crisisteam sprak elkaar eerder naar 
behoefte voor een update.  

Bedrijfshulpverlening
SallandWonen heeft 2 preventiemedewerkers aange-
wezen, de één vooral gericht op verzuim (HR) de ander 
meer op arbo-gerelateerde zaken. De preventiemede-
werker arbo-zaken, ondersteund door 2 crisiscoördina-
toren, heeft de taak om onder andere te borgen dat de 
bedrijfshulpverlening goed is geregeld. SallandWonen 
heeft 6 BHV’ers. In 2021 is een nieuwe BHV aan-
gewezen en deze collega heeft de BHV training ge-
daan. In 2021 heeft een ontruimingsoefening plaats-
gevonden en deze is geëvalueerd. De BHV‘ers hebben 
een overleg gehad met het crisisteam en de preventie-
medewerker om taken op elkaar af te stemmen.

Arbo
De activiteiten die voorvloeien uit de Risico-inventarisatie 
en -evaluatie (RIE) en gepland stonden in 2021 pakten 
we op. Met alle leidinggevenden zijn gesprekken 
gevoerd over het Arbo beleid. Naast de aandachts-
punten die vermeld staan in RI&E is ook gesproken 
over actuele arbo-zaken. Een voorbeeld hiervan is de 
schermtijd door opeenvolging van digitale afspraken.

6.3 Bedrijfslasten en efficiency
Wij werken met maatschappelijk geld, dat is bijeen-
gebracht door onze huurders. Dat vraagt extra zorg-
vuldigheid bij alle financiële keuzes die we maken. 
We beperken zoveel mogelijk de kosten. We werken 
kostenbewust. We kijken bij de ontwikkeling en bij het 
onderhoud van ons vastgoed ook heel goed naar de 
exploitatielasten op de lange termijn. Soms gaan de 
kosten voor de baten uit en moet je iets meer investeren 
om de onderhoudslasten voor een lange termijn laag te 
houden.
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Prestaties
We behaalden de volgende prestaties op het doel 
bedrijfslasten, rendement en efficiëntie in 2021:

Ons belangrijkste doel met onze inzet op efficiency is 
om onze bedrijfslasten laag te houden in combinatie 
met een goede dienstverlening. Zoals eerder al 
gepresenteerd (hoofdstuk 5) borgen we de goede 
dienstverlening, terwijl we continu inzetten op een 
efficiëntere bedrijfsvoering. 

Beïnvloedbare bedrijfslasten
We zijn continu kritisch op de beïnvloedbare bedrijfs-
lasten. Per maand maakten we inzichtelijk wat deze 
lasten zijn en bespraken we deze lasten tijdens manage-
mentteam overleggen. Dit om een steeds beter inzicht 
te krijgen, onderwerpen bespreekbaar te maken en om 
aandachtspunten te signaleren.

Huisvestingslasten
We zien kansen om de huisvestingslasten te beïnvloeden. 
Wij gaan ons kantoor anders indelen en beter benutten. 
Uitdaging is om met hergebruik van zoveel mogelijk 
materialen en maximaal behoud van de huidige 
indeling, invulling te geven aan hybride werken gericht 
op samenwerken, ontmoeten en terug naar 1 verdieping. 
Voor de vrijkomende ruimten zijn we in gesprek met 
andere partijen. Eind 2022 starten we de eerste aan-
passingen in ons kantoorpand.

Efficiency
We staan periodiek stil bij behaalde successen en 
blijven ons inzetten op continue verbeteren. Dit doen we 

mede door de leanmethodiek via opleidingen verder uit 
te breiden binnen SallandWonen. Ook toetsen we jaar-
lijks een afdelingsoverstijgend proces. In het verslagjaar 
zijn de processen Woningaanpassing Individueel,
- bij mutatie en - bij verduurzamen en onderhoud 
opgepakt. Het beleid en de werkwijze zijn in kaart 
gebracht, op elkaar afgestemd en zoveel mogelijk 
gestandaardiseerd. We gaan in 2022 volgens het 
nieuwe beleid en processen werken.

Via de 5S methode vanuit Lean ruimen we afdelingen 
en archieven op. Immers een schoon en opgeruim-
de werkplek zorgt voor efficiënter werken. Door de 
lockdowns en het veel vanuit huis werken is de grote 
gezamenlijke actie doorgeschoven naar 2022. Wel is 
er aandacht geweest voor clean-desk werken thuis en 
op kantoor. Ook zijn digitale archieven geschoond en 
kregen medewerkers via een training timemanagement 
handvaten om efficiënter te werken. 

Doorontwikkeling primaire computersysteem
Om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te borgen 
investeren wij doorlopend in het verbeteren van onze 
computersystemen. 2021 stond in het teken van de 
implementatie van Tobias 365, de cloudversie van ons 
primaire computersysteem. De livegang heeft vertraging 
opgelopen door problemen met de portalen en 
de woonruimteverdeling. In mei 2022 verwachten we
live te gaan. Het nieuwe systeem heeft een sterkere 

Tabel: Prestaties op het doel 
bedrijfslasten, rendement en efficiëntie  

Indicator Realisatie Doelstelling Realisatie  
   2020 2021 2021 

Beinvloedbare netto bedrijfslasten (€/verhuureenheid)1  778 841 794

Huurderving BOG/MOG 1,6 1,25 0,57

Huurderving woningen en garages (% huur en vergoedingen) 0,56 0,65% 0,45

Successen (aantal)2 - Continu verbeteren 29

1: Bron: 2020 Aedes Benchmark, 2021 betreft een eigen berekening o.b.v. benchmarkmethodiek

2: Vanaf 2021 registreren we de behaalde successen in het kader van efficiency

integratie met alle office-producten, zodat onderlinge 
samenwerking tussen programma’s soepeler zal verlo-
pen. Ook bij toekomstige ontwikkelingen, biedt deze 
variant meer mogelijkheden. Eén van de verbeteringen 
is dat processen meer gedigitaliseerd uitgevoerd kunnen 
werken, denk hierbij aan geïntegreerde iDeal-betalingen. 
Daarnaast vervangen we ons huidige archiefsysteem 
door ShareWorX. Dit systeem maakt onderdeel uit van 
Tobias 365, wat het mogelijk maakt om meer decen-
traal te werken en het archiveren vereenvoudigd.
 
Optimaliseren gebruik bestaande ICT-systemen
We inventariseerden het kennisniveau van medewerkers 
met betrekking tot de systemen. Met deze kennis zetten 
we een opleidingsprogramma op. Dit om te borgen dat 
alle medewerkers voldoende basiskennis hebben, waar-
door optimaal gebruik gemaakt wordt van de systemen. 
Dit bevordert efficiënter werken en verlaagt kosten.

Nieuw woonruimteverdeelsysteem
Ons huidig systeem van Embrace gaf continu proble-
men en we voorzagen problemen bij de overgang naar 
Tobias 365. Besloten is om over te stappen naar ZIG, 
een landelijk bekend woonruimteverdeelsysteem, die 
regionaal ook wordt gebruikt. Met deze keuze is even-
tuele aansluiting bij een regionaal woonruimtebemidde-
lingssysteem eenvoudig te realiseren. 

6.4 Risicomanagement
SallandWonen heeft risicomanagement ingericht con-
form het three lines of defence model. De eerste lijn is 
ingevuld door de medewerkers en management van de 
uitvoerende afdelingen. De afdeling Bedrijfsvoering is 
de tweede lijn en voor de derde lijn is er een interne 
controller.

In 2021 actualiseerden we op basis van externe en 
interne ontwikkelingen de benoemde risico’s. Veel aan-
dacht ging uit naar de impact van de pandemie en de 
daaropvolgende economische recessie. Het betreffen de 
risico’s die SallandWonen reeds onderkende, aange-
vuld met de coronacrisis en rente als nieuwe risico’s. 
Indien nodig zijn beheersmaatregelen getroffen.

Als gevolg van externe- en interne ontwikkelingen zien 

wij bewegingen in de risico’s. Door het treffen van 
beheersmaatregelen zijn er grote stappen gezet in het 
up-to-date krijgen van de woningcartotheek. 
De grootste risico’s/onzekerheden, in volgorde van 
hoog naar laag risico, zijn in de tabel weergegeven. 
Mogelijke impact en beheersmaatregelen zijn ook 
vermeld.

Risicobereidheid
Als maatschappelijke organisatie werken we aan onze 
maatschappelijke opgaven. Daarbij hoort het nemen 
van risico’s en die gaan wij niet uit de weg. Voor-
waarden hierbij zijn dat wij scherp inzicht hebben in 
de risico’s die we eventueel lopen en ook goed weten 
welke beheersmaatregelen we kunnen toepassen. Ons 
risicomanagement is er daarnaast op gericht onze 
reputatie goed te houden en de financiële continuïteit 
van onze organisatie te borgen. 

Onze mate van risicobereidheid wordt onder meer 
bepaald door:
• doelstellingen in ons strategisch plan
• doelstellingen van het portefeuilleplan 
• maatschappelijke ontwikkelingen
• eigen normen/bandbreedtes voor de financiële ratio’s
• rendementseisen uit het investeringsstatuut
• financieringsstrategie. 

Risico-onderwerpen 
In het kader van risicomanagement besteden wij 
jaarlijks aandacht aan:
• investeringsstatuut
• strategische prestaties
• sturingsindicatoren
• treasurystatuut, het financieringsplan en 
 het treasuryjaarplan
• projecten
• grondposities
• fiscale strategie
• managementletter en het controleverslag accountant
• financiële meerjarendoorrekening
• meerjarenbegroting
• Aw/WSW beoordelingskader risico’s
• portefeuilleplan 
• procuratiereglement.
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We besteedden aandacht aan het Beoordelingskader 
van Aw/WSW. We schatten zelf de risico’s in die in het 
beoordelingskader zijn opgenomen. De grootste risico’s 
hebben we gewogen en opgenomen in ons risicore-
gister. Met betrekking tot het Tax Control Framework 
benoemden we de belangrijkste risico’s. In 2021 is er 
een koppeling gemaakt met de processen en worden 
er borgingsmaatregelen genomen. Frauderisico stond 
opnieuw op de agenda. Bewustwording blijft de 
belangrijkste boodschap. Er is uitvoering gegeven aan 
het opgestelde plan van aanpak voor de frauderisico-

analyse. Doel is om vast te stellen welke aanvullende 
beheersmaatregelen nodig zijn om de hoogste 
frauderisico’s te minimaliseren.

Risico’s 
We benoemden in 2021 de voornaamste risico’s. Deze 
staan in het onderstaande overzicht. Het risiconiveau 
van deze risico’s bepaalden we door een inschatting te 
maken van de kans, van de impact en vervolgens kans 
en impact met elkaar te vermenigvuldigen. Het brengt 
graduaties aan in de risico’s. 

Tabel: Voornaamste risico’s

TOENEMENDE SCHAARSTE 
PERSONEEL EN MATERIALEN 

 INTERN EN EXTERN (3)

RENTE (6)

DATAKWALITEIT (10)

CORONACRISIS (1)
HOGERE BOUWKOSTEN (2)
WET- EN REGELGEVING (5)

RUIMTELIJKE PROCEDURES (11)

BELASTINGEN (4)

PDCA-CYCLUS NIET VOLLEDIG 
DOORLOPEN OP TACTISCH / 
OPERATIONEEL NIVEAU (7)

ONDERHOUD: ONDERHOUD 
EN GEVOLGEN DAARVAN 
NIET VOLLEDIG IN MJB (8)

FRAUDE (9)
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Tabel: Risicomaatregelen

Risico / onzekerheid  Beheersmaatregelen 

Met de huidige kennis zijn de grootste risico’s niet meer het missen van inkomsten. Op dit moment zijn 

er vooral veel risico’s als gevolg van tekorten aan materialen en medewerkers. Het is de vraag of de 

inflatie die nu optreedt inderdaad tijdelijk is, zoals vanuit de regering werd beweerd. We hebben geen 

extra uitval van medewerkers gehad naast enkele quarantainegevallen en de verwachting is ook niet 

dat deze uitval nog komt. De sociale- en economische impact en ook maatschappelijke effecten blijven 

wel om extra aandacht vragen. Op dit moment is er mede door de coronacrisis een schaarste aan 

materialen en daardoor zijn er hogere bouw- en onderhoudskosten. De energielasten en de transport-

kosten stijgen eveneens. Daarnaast hebben veel mensen ander werk gezocht, waardoor er ook krapte 

is op de arbeidsmarkt. Deze twee onderwerpen maken apart onderdeel uit van ons risicokader, zie 

voor meer informatie 2e en 3e risico. Het coronacrisisteam komt nog steeds regelmatig bij elkaar om 

snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. 

Jaarlijks via scenario’s verkrijgen van inzicht in de financiële effecten van hogere bouwkosten. 

Dit zetten we af tegen de begrote kosten. Vanuit het resultaat van het vergelijk bepalen we de beheers-

maatregelen en de termijn waarbinnen de maatregelen genomen worden. De hogere bouwkosten heb-

ben daarmee direct gevolgen voor onze planning en financiën. Via een economisch recessiescenario 

hebben we de impact van hogere bouwkosten op onze financiële doorrekening in beeld gebracht.

We hebben langdurige samenwerkingsverbanden in het kader van ketensamenwerking met bouw-

bedrijven. Voor hen een lange termijn zekerheid op werk, voor ons meer kans op het halen van de 

doelen. Bij nieuwbouw en groot onderhoud vallen de problemen in deze regio tot nu toe mee. 

Schaarste van materialen is een groter risico geworden door stilvallen economie. Via een scenario 

‘economische recessie’ maken we inzichtelijk wat de impact is voor onze organisatie.

Periodiek bepalen we de betekenis en gevolgen van de (stijgende) belastingen voor ons. Momenteel 

wordt er gewerkt aan de afronding van het Tax Control Framework. Er zijn toprisico’s benoemd die 

worden gekoppeld aan processen waarna er beheersmaatregelen worden vastgelegd. Daarnaast is 

er het plan om een fiscale jaaragenda op te stellen met daarin aandacht voor controle op projecten 

en de meerjarenbegroting.

Het regeerakkoord lijkt gunstig uit te pakken voor de sector. Voor 2022 is de verhuurderheffing met 

een kwart verminderd. De daaropvolgende jaren is de verhuurderheffing afgeschaft in ruil voor extra 

prestaties vanuit de corporatiesector. De precieze uitwerking van de afspraken volgt later dit jaar. 

Het zal vooral spannend worden om op korte termijn de gewenste prestaties te leveren door de 

vertragingen en de schaarste aan materialen. De huurverhoging 2022 lijkt ingerekend. De huur-

bevriezing 2021 wordt gecompenseerd door de overheid. Deze compensatie is ingerekend. We 

werken aan extra plannen met extra prestaties.

1. Coronacrisis

2.  Hogere bouwkosten

3.  Schaarste personeel  

en materialen – intern

 & extern (van partners)

4.  Belastingen 

5. Wet- en regelgeving

Maatregelen  op risico’s
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Tabel: Risicomaatregelen

Risico / onzekerheid  Beheersmaatregelen 

Een wijziging in de rentestanden kan grote gevolgen hebben door het kapitaalsintensieve karakter

van woningcorporaties. Bij een stijging van het algehele renteniveau zullen corporaties met een hoog 

renterisico (gemeten aan de hand van de spreiding in de vervalkalender en de renteherziening-

smomenten in de eerstkomende 10 jaren) op korte termijn geconfronteerd worden met hogere

rente-uitgaven en daarmee lagere operationele kasstromen. Corporaties met een meer gespreide 

vervalkalender hebben hier minder last van. SallandWonen valt in de categorie ‘midden’ qua 

risiconiveau. Via een scenario ‘renterisico’ maken we inzichtelijk wat een stijging van de rentestand 

voor impact heeft op onze organisatie.

PDCA op strategisch niveau staat. Op operationeel en tactisch niveau versterken we dit door erop toe 

te zien dat we de PDCA-cyclus van plannen volledig doorlopen. We hebben actie ondernomen om 

zowel de beleidsmaker als directie en MT meer bewust bezig te laten zijn met het borgen van de 

PDCA-cyclus op tactisch en operationeel niveau. We hebben de ondernomen acties geëvalueerd en 

de kansen benoemd om de implementatie en borging van beleid te versterken. De komende periode 

werken we de kansen uit.

De visie op onderhoud wordt continu verbeterd. De conditiescore van ons bezit is gemiddeld 1,8 

(<2,5 is goed). We werken aan een verbeterslag en keuzes. Er is nieuw beleid voor Woningaanpassing. 

De visie op onderhoud is op een haar na gereed. De nieuwe processen gaan starten.

Fraude wordt als onderwerp jaarlijks besproken in de RvC en het MT. De inzet is gericht op 

bewustwording en preventie. We hebben geen indicatie van fraude binnen de organisatie. Het in 

2020 opgestelde plan van aanpak voor de frauderisicoanalyse is in uitvoering.

Hieronder verstaan wij een up-to-date informatievoorziening over ons woningbezit. Een goede 

datakwaliteit blijft lastig. Er is een werkgroep ‘datakwaliteit’ aan de slag met het optimaliseren van

de data in onze organisatie. Deze werkgroep blijft nieuwe mijlpalen behalen.  

 

Onze grootste projecten op zowel inbreiding- als uitbreidingslocaties lopen steeds vaker vertraging 

op door ruimtelijke procedures. Dit heeft grote impact op onze mogelijkheden om bij te dragen aan 

oplossingen voor de woningcrisis. Daarnaast hebben vertragingen in de huidige markt ook prijs-

stijgingen tot gevolg. 

Door een zorgvuldige voorbereiding, een goede afstemming met de omgeving en een uitgebreide

 risicoanalyse, proberen we projecten realistisch in te plannen. Daarnaast zetten we in op tijdelijke 

woningbouw, versnellen we waar mogelijk procedures, intensiveren het overleg met de gemeenten

en zetten extra in op acquisitie en haalbaarheidsonderzoeken om een continue stroom van projecten 

te borgen.

6. Rente

7.  PDCA

8. Onderhoud

9. Fraude

10. Datakwaliteit

11. Ruimtelijke 

procedures in relatie 

tot de bouwproductie

Sinds maart 2020 heeft Nederland en de rest van de 
wereld te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 
Tot heden is het SallandWonen gelukt om haar dagelijkse 
activiteiten zoveel mogelijk voort te zetten, rekening 
houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn 
de verspreiding van het coronavirus (waar mogelijk) te 
beperken. 

We dachten dat de economische effecten van de coron-
acrisis van invloed zou zijn op de waardeontwikkeling 
van het vastgoed in exploitatie en het betalingsgedrag 
van onze huurders. Tot nu toe merken we dat nog niet. 
De waarde van ons vastgoed stijgt meer dan gemiddeld 
en de huurachterstanden zijn lager dan gemiddeld. 
Onze werkprocessen hebben we aangepast aan het 
Protocol ‘Samen Veilig doorwerken’, dat vanuit Aedes 
is opgesteld in samenspraak met de FNV en Bouwend 
Nederland. Hierdoor zijn mogelijke vertragingen door 
de beperkende maatregelen rond de crisis beperkt. 
Op dit moment is onze grootste zorg de continuïteit van 
aanleveringen van goederen en uitval van medewerkers 
door ziekte of quarantaineverplichtingen. Veel hangt 
ook af van de ontwikkelingen van de coronacrisis. De 
vooruitzichten zijn momenteel positief, desondanks komt 
het corona crisisteam nog regelmatig bij elkaar om snel 
te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Door de aanwezige financiële buffers verwacht Salland-
Wonen de kernactiviteiten de komende periode regulier 
te kunnen voortzetten. Gezien ons bedrijfsmodel liggen 
continuïteitsproblemen niet direct voor de hand om de 
volgende redenen:
• de huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid
• het onroerend goed is normaal gesproken courant  
 en waardevast
• de financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste  
 veiligheidsbuffers.

Daarnaast hebben we niet direct te maken met een 
liquiditeitsrisico. Aantrekken van liquiditeiten bij de 
sectorbanken BNG/NWB is nu en naar verwachting 
komend jaar ook geen probleem. Zo nodig kan 
getemporiseerd worden in onderhouds- en investerings-
uitgaven om de uitgaande kasstroom en verzwaring 
van de financieringslast te beperken. Ook zijn er 

mogelijkheden om te krimpen in flexibele kosten. 
Voor nu is het nog te vroeg om te kunnen melden 
welke maatregelen voor ons het best passend zijn. 

De grootste risico’s lijken op dit moment de continuering 
van aanleveringen van goederen, uitval van mede-
werkers en uitstel van dagelijks onderhoud. Maar dat 
lijken vooralsnog geen factoren die kunnen leiden tot 
een bedreiging van de bedrijfscontinuïteit. Mede gelet 
op de toezeggingen van de Nederlandse overheid die 
heeft aangekondigd dat haar beleid erop gericht is de 
economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te 
beperken.

SallandWonen hecht belang aan goed opdrachtgever-
schap. We onderkennen de hierbij aanwezige risico’s. 
Deze risico’s worden beheerst door het gebruik van 
een aanbestedingsbeleid, het procuratiereglement, een 
investeringsstatuut en het doen van een externe markt-
conformiteitstoets bij investeringsbeslissingen.

Nieuwe ontwikkelingen
Recent is er oorlog uitgebroken in Oekraïne. Onder-
deel van deze oorlog zijn wereldwijde sancties, grote 
stijging van energieprijzen en een enorme vluchtelingen-
stroom. De impact voor alle getroffenen is onbeschrijf-
lijk. De impact van de gestegen prijzen voor onze 
huurders zijn enorm zorgwekkend. Ook SallandWonen 
zelf wordt geraakt door onder meer een plus op de toch 
al zo gestegen inflatie. De gebeurtenissen zullen ook 
impact hebben op de wooncrisis waarbij wij een grote 
rol hebben in het leveren van oplossingen. De komende 
tijd moet blijken hoe groot deze impact is, maar we ma-
ken ons zorgen. Via het uitwerken van scenario’s pro-
beren we inzicht te krijgen en zodoende grip te houden 
op de gevolgen van deze situatie voor SallandWonen. 
Vooralsnog zijn de eerste conclusies dat de continuïteit 
van de bedrijfsvoering niet in gevaar komt.
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Prestaties 
We behaalden de volgende prestaties op het doel 
Vermogensbeheer en financiële continuïteit in 2021:

FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 
EN VERMOGENSBEHEER 

Tabel: Prestaties op het doel 
Vermogensbeheer en financiële continuïteit 

“
SallandWonen houdt haar 
financiële resultaten stabiel 
door de juiste verhouding 

tussen opbrengsten en 
kosten niet uit het oog 

te verliezen. 

”

7
Onze organisatie moet de belangen van huurders goed behartigen. Om de hiervoor genoemde prestaties waar te 
maken hebben we een solide financieel beleid, waardoor wij ook op de lange termijn een gezonde bedrijfsvoering 
hebben. Een voorwaarde voor het vervullen van deze taak is (financiële) continuïteit.

SallandWonen houdt haar financiële resultaten stabiel door de juiste verhouding tussen opbrengsten en kosten niet 
uit het oog te verliezen. Hiermee borgen we de financiële continuïteit van SallandWonen. Om zicht te krijgen op het 
financiële perspectief maken we prognoses en scenario’s en zorgen we ervoor dat onze financiële verantwoording 
en rapportage op orde zijn.

Indicator Realisatie Doelstelling Realisatie
   2020 2021 2021

Oordeel toezichthouder

Oordeel WSW over borgbaarheid (01-07-2021): 

SallandWonen is borgbaar en kan binnen de ruimte van het borgingsplafond leningen aantrekken met WSW- borging.

• Jaarresultaat (€ x miljoen) 44,4 4,2 172,1

• Operationele kasstroom (€x miljoen) 2,1 3,8 5,9

• Operationele kasstroom Daeb (€ x miljoen) 1,7 3,2 5,4

• Operationele kasstroom niet-Daeb (€ x miljoen) 0,4 0,6 0,5

• LtV (loan to value) o.b.v. beleidswaarde (%) 54,1 63,8 44,5

Terugkijkend kunnen we concluderen dat de dynamiek 
binnen het begroten, groot is. Vooral bij projecten waar 
procedurele zaken lopen, maar ook binnen de bedrijfs-
begroting en andere disciplines. Het is belangrijk om 
zo in control te zijn, zodat afwijkingen direct worden 
onderkent en prognoses aangepast. Vooral voor de 
treasury is het essentieel dat dit gebeurt. De vertraging 
in uitgaven is vaak een gegeven en niet beïnvloedbaar. 
Wel moet dan de uitvoering qua opdrachtverstrekking 
en aantrekken van geld direct worden bijgesteld. De 
samenwerking met het WSW is goed, mede door het 
snel en accuraat delen van informatie. Hierdoor worden 
we gezien als een betrouwbare partner.

Begroten
Uitgangspunt voor onze begroting is dat alle opgaven 
(onderhoud en investeringen) aansluiten bij ons porte-
feuilleplan. We sturen op een duurzaam businessmodel 

die geënt is op kasstromen. De sturingsindicatoren 
van de toezichthouder zijn een goed hulpmiddel als 
signaalnorm, maar door de lage rente minder bruik-
baar voor sturing. Om de toekomstige borgbaarheid te 
garanderen is een duurzaam businessmodel noodzake-
lijk. Ons businessmodel is duurzaam als wij het onder-
houd kunnen financieren vanuit de exploitatie van ons 
bestaand bezit en de nieuwbouw vanuit de opbrengsten 
uit verkoop. Voor de periode 2020-2022 teren wij 
bewust in op ons vermogen, dit is tijdelijk vol te houden. 
SallandWonen stuurt erop om dit evenwicht weer te 
herstellen na de inhaal van de verduurzaming.

Voordat we de begroting voor de komende periode 
vaststellen, presenteren we voor de zomer een concept-
begroting. Deze noemen we de ‘financiële doorreke-
ning’ (FD). Op basis van de nieuwste inzichten en de 
definitieve cijfers van het vorige jaar beoordelen we of 
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we voldoen aan onze eigen financiële kaders. In het 
verslagjaar constateerden we bij de presentatie van de 
FD dat we tegen onze financiële grenzen aanliepen. 
We voerden de eerste gesprekken over prioritering van 
werkzaamheden en het benoemen van sturingsmogelijk-
heden. Door hogere verkoopopbrengsten en de aanhou-
dende lagere rente bleek dat er voldoende financiële 
ruimte is om de opgaven genoemd in het portefeuille-
plan en de prestatieafspraken uit te voeren in 2022.

Ambitie versus realistisch begroten
We merken dat we een ambitieuze organisatie zijn, 
die graag wil leveren. Hierdoor gaan we nog te vaak 
uit van een optimistische inschatting. Het belang van 
realistisch begroten en de impact op onze financiering 
bespraken we met betrokkenen. Voor 2022 en verder 
hebben we doelen gesteld voor de realisatie-index voor 
Verduurzamen en Onderhoud (VOH), nieuwbouw en 
Vpb. De eerste successen zijn ook al te benoemen. Zo 
realiseerden we bij planmatig onderhoud een realisa-
tie-index van ongeveer 100% voor de onderdelen schil-
derwerk, Apk-keuring installaties, cv-ketels vervangen 
en onderhoud Mechanische ventilatie. Ook is het aantal 
nieuwbouw gerealiseerd zoals voorgenomen.

Uitvoering geven aan jaarbegroting 2021
Via maandrapportages maken we inzichtelijk hoe we 
presteren op de benoemde kpi’s en sturen we bij waar 
mogelijk. Via de tertaalrapportages monitoren wij de 
voortgang qua doelstellingen vanuit het strategisch plan 
en de ontwikkeling van de kasstromen. Waar nodig 
sturen we bij.
Een belangrijk onderdeel is het continu monitoren en 
bijsturen van de financiële verwachtingen in relatie tot 
de realisaties. Dit doen we door afdelingsoverstijgende 
belangen (doelen, verwachtingen, begrip) met elkaar te 
verbinden. 

Halverwege 2021 informeerden wij het WSW dat op 
basis van alle procedures de prognoses veranderden 
en gaven we aan wat de impact hiervan was op de bor-
ging. Zij hebben ons hiervoor bedankt en de borging 
aangepast. Dit was mogelijk, omdat we met ons allen 
boven op de begroting zitten, waardoor we kunnen 
bijsturen, prognoses kunnen aanpassen en de toezicht-
houder op tijd kunnen informeren.

Fiscale risicobeheersing
In 2020 keken we samen met onze fiscalist naar de 
manier van werken. De benoemde verbeterkansen 
pakten we in 2021 op. Zo is er een fiscale jaaragen-
da opgesteld die ons dwingt om na te denken over de 
fiscale strategie, de voor dat jaar te realiseren fiscale 
doelstellingen, onderzoek te doen naar risico-elementen 
en jaarindeling en een taakverdeling overeen te komen. 
Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met de 
Belastingdienst over het project Doorontwikkeling Hori-
zontaal Toezicht (DHT). De insteek van deze gesprekken 
is om door te gaan met DHT. Om door te kunnen gaan 
met DHT moeten we aan een aantal vereisten voldoen, 
zoals het opstellen van een gedocumenteerde fiscale 
strategie. De eerste aanzet hiertoe is in 2021 gegeven.

Resultaten inzet op vermogensbeheer 
en financiële continuïteit
Financieringsstrategie 
De financieringsstrategie is in 2021 geactualiseerd. 
De kernpunten van de financieringsstrategie blijven:
• De positieve exploitatiekasstroom en de opbrengsten 

van voor verkoop gelabelde woningen worden inge-
zet voor nieuwbouw en verbetering en aanpassing 
van de bestaande woningvoorraad.

• Sturing op het liquiditeitssaldo rond het ‘maximaal 
toelaatbare werkkapitaal voor DAEB en niet-DAEB 
met gebruikmaking van roll-over leningen, met als 
doel het zoveel mogelijk beperken van overliquiditeit 
en daarmee optimaliseren van de rentelasten. 

• Nieuwe leningen worden toegevoegd aan de 
bestaande leningenportefeuille waarbij deze passen 
binnen de gewenste spreiding wat betreft rente-
risico en (her)financieringsmomenten. Gezien de 
lage rentestand, extra inrekening van duurzaam-
heidsopgaven en nieuwbouw en de verslechtering 
van onze kasstromen verwachten we een groeiend 
leningbestand. We gaan vanuit risicobeperking op 
lange termijn, het kernvermogen met lange rentevaste 
periodes afsluiten bij (her)financieringen.

Ontvangen subsidies
In 2021 heeft SallandWonen voor diverse projecten 
subsidies ontvangen. Dit kan zijn voor het toepassen 
van duurzaamheidsmaatregelen, of het nieuwe bouwen 
van betaalbare woningen. Er is voor zeven verschillen-

de projecten in totaal € 599.000 aan subsidie 
ontvangen waarvan € 407.000 in de vorm van een 
korting op de verhuurderheffing.

Jaarresultaat
SallandWonen heeft 2021 afgesloten met een positieve 
operationele kasstroom van € 5,9 miljoen. Het jaar-
resultaat 2021 uit normale bedrijfsvoering bedraagt 
€ 172,1 miljoen na belastingen. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door onder andere marktwaardeontwikke-
lingen van ons vastgoed in exploitatie. 

Onroerende zaken in exploitatie
De onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor 
verhuur, worden gewaardeerd tegen de reële waar-
de uitgedrukt in de marktwaarde in verhuurde staat. 
SallandWonen hanteert de full-versie van het ‘Handboek 
modelmatig waarderen’ voor het bepalen van de markt-
waarde in verhuurde staat. Een totaaloverzicht van de 
gehanteerde parameters komt terug in de grondslagen 
van de jaarrekening. 

Activa in ontwikkeling
De activa in ontwikkeling worden gewaardeerd op 
basis van reële waarde, de marktwaarde in verhuurde 
staat. Het verschil tussen de reële waarde en de 
historische kostprijs wordt verantwoord onder de niet 
gerealiseerde waardeveranderingen.

In de jaarrekening 2021 is voor zes projecten een be-
drag van € 1,8 miljoen aan onrendabele investeringen 
opgenomen:
• VOH Diverse kernen
• Aberson in Olst
• Olstergaard in Olst
• VOH de Enk in Raalte
• De Passage in Raalte
• De Ware in Raalte.
Voor deze onrendabele investeringen is een voorziening 
onrendabele investeringen opgenomen.

In 2021 zijn de projecten Salland II, VOH de Maten, 
VOH Broekslag, Oudheidskamer en Noorderkoeslag 
fase II opgeleverd, waarvoor in de afgelopen jaren een 
onrendabele top is genomen van € 7 miljoen.

Resultaat verkopen
In 2021 zijn 26 huurwoningen regulier verkocht. Het 
verkoopresultaat is opgenomen onder de post netto 
gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille.

Nog niet verkochte grondposities zijn opgenomen onder 
de voorraad opgeleverde kooplocaties op basis van de 
oorspronkelijke kosten, of lagere netto-opbrengstwaarde.

Geactiveerde productie
In het verslagjaar 2021 is er voor € 0,5 miljoen aan 
eigen productie geactiveerd onder de post activa in 
ontwikkeling.

Vermogen
Eigen vermogen
Het groepsvermogen van SallandWonen is in 2021 
met € 172,1 miljoen toegenomen tot € 766 miljoen. 
De solvabiliteit op basis van marktwaarde bedraagt 
79%. Deze toename wordt met name veroorzaakt door 
de marktwaardeontwikkelingen van ons vastgoed in 
exploitatie. 

Beleidsmatige beschouwing op de 
ontwikkeling van de marktwaarde
Het jaar 2021 kenmerkt zich door een wederom sterk 
aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2020. 
Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende 
interesse bestaan. Voor de portefeuille van Salland-
Wonen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde 
gezorgd. De totale omvang van de portefeuille is met 
€ 173 miljoen gegroeid naar € 949 miljoen. Dit betreft 
een waardegroei van 23%.

De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg 
van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de 
toegenomen vraag en krapte resulteren in een leeg-
waarde groei per m² van onze vastgoed-portefeuille. 
De economische ontwikkelingen in Nederland en de 
lage rentestand zijn hier medebepalende factoren in.

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft 
een neerwaartse invloed gehad op de waardeontwik-
keling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur 
positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2020 
door de huurbevriezing en passend toewijzen. Hiermee 
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gaven wij invulling aan onze maatschappelijke taak op 
het gebied van betaalbaarheid.

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikke-
ling van de beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels 
beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in 
verhuurde staat, omdat de beleidswaarde de markt-
waarde als vertrekpunt neemt.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur 
diverse inschattingen. Dit is inherent aan het toepassen 
van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het 
bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de 
marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in 
exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug 
te vinden in de marktwaarde en de beleidswaarde), is 
geen exacte wetenschap en dit betreft de grootste post 
waar het bestuur een inschatting over moet maken voor 
de jaarrekening.

Beleidsmatige beschouwing op het verschil 
tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 
van het vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2021 is in totaal € 540 miljoen aan 
ongerealiseerde herwaarderingen in de herwaarde-
ringsreserves begrepen (2020: € 401 miljoen) uit hoof-
de van de waardering van het vastgoed in exploitatie 
tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering 
van dit vastgoed is in overeenstemming met het Hand-
boek modelmatig waarderen bepaald. De waardering 
is daarmee volgens de in de Woningwet voorgeschre-
ven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide 

ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken 
van de jaarverslaggeving. 

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering 
is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Salland-
Wonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrij-
elijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen 
de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit 
in exploitatie te realiseren, zijn beperkt door wettelijke 
maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale 
(DAEB-)huurwoningen. Omdat het de doelstelling van 
de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende 
huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voor-
zien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een 
beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij 
mutatie van een woning slechts in uitzonderingssituaties 
de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de 
werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan 
ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de 
beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarreke-
ning verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het 
eigen vermogen) in de toekomst zal worden gereali-
seerd. Het bestuur van SallandWonen heeft een inschat-
ting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen 
dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange 
termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met 
het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit 
in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat 
van dit bezit en bedraagt ongeveer € 504 miljoen. Het 
verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 
ultimo 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

Dit betekent dat ongeveer 66% van het totale eigen ver-
mogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar 
is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaar-
de, is dit aan fluctuaties onderhevig.

Bijzondere gebeurtenissen na het einde van 
het boekjaar
Gebeurtenissen die na afloop van het boekjaar hebben 
plaatsgevonden en die invloed hebben op de jaar-
rekening, worden verwerkt in het boekjaar 2021. 
Gebeurtenissen die plaatsvinden na balansdatum maar 
geen impact hebben op de jaarrekening, worden 
vermeld in de jaarrekening en het bestuursverslag. 

Lang vreemd vermogen en financieringspositie
SallandWonen heeft een totale langlopende schuld van 
€ 188,4 miljoen met een gemiddeld rentepercentage 
van 2,6%. De gemiddelde schuld per gewogen 
vastgoedeenheid (vge) bedraagt € 32.990 
(2020: € 33.070).

De financieringspositie van SallandWonen is gunstig. 
De stijging van het netto werkkapitaal zetten we zoveel 
mogelijk in voor interne financiering en vervroegde 
aflossing van leningen om de kapitaallasten te verlagen 
of de stijging beperkt te houden. In de meerjaren-
begroting is rekening gehouden met herfinanciering 
van bestaande leningen en het aangaan van nieuwe 
leningen in verband met investeringen. 

In 2021 heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) de financiële positie van SallandWonen 
beoordeeld. Het WSW heeft verklaard dat Salland
Wonen, conform artikel 8 van het reglement van 
deelneming van het WSW, voldoet aan de eisen van 
kredietwaardigheid. 

Tabel: Marktwaarde versus 
beleidswaarde 2021 (€) (x 1.000)

           DAEB  Niet-DAEB   
  
Marktwaarde  897.379  50.555

Afslag wegens beschikbaarheid -58.679  -7.631 

Afslag wegens betaalbaarheid - huur -256.116  -6.510 

Afslag wegens betaalbaarheid - vhh -51.007  -951 

Afslag wegens kwaliteit -143.415  -2.263 

Afslag wegens beheer 4.351  123 

Maatschappelijke bestemming  -504.866  -17.232

Beleidswaarde  392.513  33.323

(Bedragen x € 1.000) Conversie 2021 Aflossing 2021 Totaal

Te muteren lening bedrag 32.261 3.060 35.321

Aantal leningen huidig jaar 5 3 7

% van leningportefeuille 2020 dat muteert 17 2 19

Tabel: Vervalkalender leningen 2021 gespecificeerd

(Bedragen x € 1.000)  2022 2023 2024 2025 2026

Leningen met renteconversie  30.926 15.000 10.000 5.131 -

Leningen met complete aflossing  - - - -

Aantal leningen met renteconversie  7 2 1 2 -

Aantal leningen met complete aflossing  - - - -

% van leningportefeuille 2020 dat muteert  16,5 7,9 5,3 2,7 -

Tabel: Vervalkalender leningen toekomst

Lening nummer Contractdatum  Geldgever Rentepercentage Hoofdsom Datum  Looptijd
        1e herziening  in jaren

NL152GL0003 11-01-2021 Pensioenfonds ABP 0,32% 10.100.000 n.v.t. 24

Vestia lening 21-12-2021 Vestia lening 4,86% 1.732.226 n.v.t. 40 

Tabel: Nieuw aangetrokken leningen met storting in 2021
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Nevenstructuur SallandWonen
SallandWonen kent een nevenstructuur. Rechtstreeks 
onder de niet-DAEB tak van de toegelaten instelling valt 
Het Saalien Holding BV. Onder Het Saalien Holding 
BV vallen Het Saalien Ontwikkeling BV en Het Saalien 
Ontabe BV (met een 50% belang in VOF Olst Oost). 
Er is sprake van een concernmodel waarbij de Raad 
van Commissarissen op het niveau van de toegelaten 
instelling besluiten van de deelnemingen goedkeurt.

In het verslagjaar heeft in de nevenstructuur een beperkt 
aantal activiteiten plaatsgevonden. De activiteiten die 
in de deelnemingen kunnen plaatsvinden, zijn inves-
teringen in vastgoed, vastgoedontwikkeling en het 
exploiteren van vastgoed passend binnen het kader 
van de Herziene Woningwet. Deelnemingen worden 
gewaardeerd volgens de vermogensmutatie-methode op 
basis van de nettovermogenswaarde. Om de activiteiten 
binnen de nevenstructuur te financieren zijn onderling 
leningen aan elkaar verstrekt.

Geldgever Geldnemer Rentepercentage Ingangsdatum Einddatum Hoofdsom

SallandWonen Het Saalien Holding BV Euribor + 1,5% 30-06-2015 30-06-2029 450.000

Het Saalien Holding BV Het Saalien Ontwikkeling BV Euribor + 1,5% 30-06-2015 30-06-2029 450.000 

Tabel: Overzicht verstrekte leningen aan dochterondernemingen

Tabel: Deelnemingen nevenstructuur

Naam van 
de verbinding 

Het Saalien Ontabe BV

BV
Raalte
Ontwikkeling opstallen 
Aberson te Olst samen met 
Nisamol BV via de Vof Olst 
Oost.

Deelname Vof Olst-Oost.

Integrale consolidatie

849
849
-7
100% via Het SaalienHolding BV

Het bestuur wordt gevormd 
door Het Saalien Holding BV, 
die 100% zeggenschap heeft. 
Intern toezicht vindt plaats 
door SallandWonen.

-

Periodieke rapportage

Het Saalien Ontwikkeling 

BV 
Vof Olst Oost
Commerciële 
projectontwikkeling
 

Afwikkelen project 
Kiezebos III 

Integrale consolidatie
 

973 
1.423 
-8 
100% via Het Saalien

Het bestuur wordt gevormd 
door Het Saalien Holding BV, 
die 100% zeggenschap heeft. 
Intern toezicht vindt plaats 
door SallandWonen.
 
450 vanuit Het Saalien 
Holding BV

Periodieke rapportage
 

Vof Olst Oost

Vof
Wilp
Ontwikkeling opstallen 
Aberson te Olst

Ontwikkeling opstallen 
Aberson te Olst

Integrale consolidatie

0,3
1.616
-21
50% via Het SaalienHolding 
BV/ Het Saalien Ontabe BV 

Het bestuur wordt gevormd 
door Het Saalien Ontabe 
BV & Nisamol BV, die elk 
50% zeggenschap hebben. 
Intern toezicht vindt plaats 
via Nisamol BV.

-

Periodieke rapportage

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire 
doelstelling

Activiteiten 
verslagjaar

Consolidatie 
met corporatie

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Balanstotaal
Resultaat boekjaar
Corporatiebelang

Wijze en mate 
van bestuurlijke 
zeggenschap

Waarde verstrekte 
leningen

Risicobeheersing

Het Saalien Holding BV

BV
Raalte

Het onderbrengen van com-
merciële activiteiten in de 
verbindingen en de risico’s 
voor de TI te beperken.

Deelname Het Saalien
Ontwikkeling BV en 
Het Saalien Ontabe BV.

Integrale consolidatie

x €1.000

1.840

2.290

-15

100%

Het bestuur wordt gevormd 
door Stichting Salland
Wonen die 100% 
zeggenschap heeft. 
Intern toezicht vindt plaats 
door SallandWonen.
450 vanuit Salland
Wonen

Periodieke rapportage

Vereniging van Eigenaren
SallandWonen doet de administratie en het beheer van 
zeven Verenigingen van Eigenaren (VvE) en bij twee 
VvE’s zijn wij deelnemer. 

Participatie Vereniging van Eigenaren ic
In het verslagjaar hebben voor de volgende VvE’s de 
reguliere vergaderingen plaatsgevonden:
• VvE Haverakker in Heino
• VvE Het Landhuis in Olst
• VvE Kortricklaan 54 – 72 (even nummers) in Olst
• VvE Kortricklaan 130 – 148 (even nummers) in Olst
• VvE Bouwhuisplein in Broekland
• VvE Hoek Langstraat Kerkstraat in Wijhe.

De overige VvE’s waarvoor SallandWonen de 
administratie doet zijn:
• VvE Jan Schamhartstraat 1-3 in Olst
• VvE Jan Schamhartstraat 2 in Olst.
Hier hebben echter geen vergaderingen van plaats-
gevonden. 

Bij de VvE Haverakker en de VvE Hoek Langstraat Kerk-
straat heeft SallandWonen een meerderheidsbelang. 
Door dit meerderheidsbelang heeft SallandWonen bij 
de oprichting besloten dat zowel het administratief als 

het technisch beheer door SallandWonen wordt verricht. 
Bij de VvE Westervoorde hebben wij door verkoop 
in 2021 van diverse appartementen geen meerder-
heids-belang meer. Dit geldt ook voor de VvE’s aan 
de Kortricklaan. Maar doordat wij vanaf het begin de 
administratie en het technische beheer hebben gedaan, 
blijft dit vooralsnog zo. 

Onderhoud binnen de VvE
SallandWonen heeft een meerjarenraming onderhoud 
(hierna: meerjarenraming) opgesteld voor de VvE’s 
waar SallandWonen het technische beheer voor 
verricht. Op basis van de meerjarenraming is bij de 
verschillende VvE’s een individuele onderhoudsvoor-
ziening gecreëerd. Via de servicekosten wordt jaarlijks 
door de leden van de VvE’s gedoteerd aan deze 
onderhoudsvoorziening.

Vanwege de onderhoudsvoorzieningen en de dotatie 
hieraan is het risico dat SallandWonen loopt voor 
onderhoud gelijk als bij haar overige bezit. Een meer-
jarenraming is immers een schatting van te verwachten 
onderhoudskosten. Door jaarlijks de appartementen-
complexen te toetsen op onderhoud en de meerjaren-
raming te actualiseren, is de onderhoudsvoorziening 
voorlopig voldoende.
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Tabel: VvE’s

Naam van 
de verbinding 

VvE Het Landhuis

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud 
appartementen  
-gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren

Beheer app. complex

Nee

77
78
34
39%
Bestuur wordt gevormd 
door SallandWonen. 
SallandWonen heeft 
55% zeggenschap in 
de VvE. Intern toezicht 
vindt plaats door 
SallandWonen.

13

3

Begroting en 
jaarrekening

VvE Jan Scham-
hartstraat 1-3

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud 
appartementen 
-gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren

Beheer app. complex

Nee

121
121
32
75%
Bestuur wordt gevormd 
door SallandWonen. 
SallandWonen heeft 
75% zeggenschap in 
de VvE. Intern toezicht 
vindt plaats door 
SallandWonen.

31

2

Begroting en 
jaarrekening

VvE Jan Scham-
hartstraat 2

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud 
appartementen 
-gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren

Beheer app. complex

Nee

199
199
33
60%
Bestuur wordt gevormd 
door SallandWonen. 
SallandWonen heeft 
60% zeggenschap in 
de VvE. Intern toezicht 
vindt plaats door 
SallandWonen.

32

2

Begroting en 
jaarrekening

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire 
doelstelling

Activiteiten 
verslagjaar
Consolidatie 
met corporatie

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Balanstotaal
Jaaromzet
Corporatiebelang
Wijze en mate 
van bestuurlijke 
zeggenschap

Geldstromen van 
corporatie naar 
verbinding
Doorberekende 
kosten aan de 
verbinding
Risicobeheersing

VvE app. Complex 
Haverakker

Vereniging
Heino
Regelen onderhoud 
appartementen 
-gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren

Beheer app. complex

Nee

x € 1.000

55
56
21
53%
Bestuur wordt gevormd 
door SallandWonen 
en 6 eigenaren. 
SallandWonen heeft 
53% zeggenschap in 
de VvE. Intern toezicht 
vindt plaats door 
SallandWonen.
11

2

Periodieke rapportage

VvE Bouwhuisplein

Vereniging
Broekland
Regelen onderhoud 
appartementen 
-gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren

Beheer app. complex

Nee

10
10
6
50%
Bestuur wordt gevormd 
door SallandWonen. 
SallandWonen heeft 
50% zeggenschap in 
de VvE. Intern toezicht 
vindt plaats door 
SallandWonen.

3

1

Begroting en 
jaarrekening

Tabel: VvE’s

Naam van 
de verbinding 

VvE Kortricklaan 
54 t/m 72 even nrs

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud 
apappartementen-
gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren
Beheer app. complex

Nee

26
27
7
33%
Bestuur wordt gevormd 
door SallandWonen en 
1 eigenaar. Salland-
Wonen heeft 40% 
zeggenschap in de 
VvE. Intern toezicht 
vindt plaats door 
SallandWonen.
3

2

Begroting en 
jaarrekening

VvE Kortricklaan 
130 t/m 148 even nrs

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud 
apappartementen-
gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren
Beheer app. complex

Nee

11
12
9
27%
Bestuur wordt gevormd 
door SallandWonen. 
SallandWonen heeft 
27% zeggenschap in 
de VvE. Intern toezicht 
vindt plaats door 
SallandWonen.

3

2

Begroting en 
jaarrekening

VvE Koningsspil 
carports

Vereniging
Raalte
Regelen onderhoud 
parkeerplaatsen van 
huurders

Beheer parkeerplaatsen

Nee

31
31
6
14%
SallandWonen heeft 
14% zeggenschap en 
is lid van de VvE.

1

-

Begroting en 
jaarrekening

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire 
doelstelling

Activiteiten 
verslagjaar
Consolidatie 
met corporatie

Financiële gegevens

Eigen vermogen
Balanstotaal
Jaaromzet
Corporatiebelang
Wijze en mate 
van bestuurlijke 
zeggenschap

Geldstromen van 
corporatie naar 
verbinding
Doorberekende 
kosten aan de 
verbinding
Risicobeheersing

VvE gebouw
 Olsterhof 2,4 & 6

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud 
apappartementen-
gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren
Beheer app. complex

Nee

x € 1.000

23
23
9
33%
SallandWonen heeft 
33% zeggenschap en 
is lid van de VvE.

3

-

Begroting en 
jaarrekening

VvE Hoek Langs-
traat/Kerkstraat

Vereniging
Wijhe
Regelen onderhoud 
apappartementen-
gebouw en andere 
gemeenschappelijke 
belangen van de 
eigenaren
Beheer app. complex

Nee

12
12
8
66%
Bestuur wordt gevormd 
door SallandWonen 
en Hemeltjen.
SallandWonen heeft 
50% zeggenschap.

5

2

Begroting en
jaarrekening
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VERSLAG VAN DE 

ONDERNEMINGSRAAD

“
De samenwerking, 

zowel onderling als met 
de bestuurder, vindt 

in goede sfeer plaats.

”

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle medewerkers in een onderneming, dit zijn zowel medewerkers 
als managers. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de OR om te helpen bij het goed functioneren van 
de onderneming in al haar doelstellingen. De OR heeft een aantal rechten, zoals:
• instemmingsrecht bij bepaalde veranderingen op het gebied van 
 arbeidsvoorwaarden
• adviesrecht bij grote besluiten en maatregelen
• informatierecht over relevante zaken van de onderneming.
De taken en verantwoordelijkheden van de OR staan beschreven in het 
reglement Ondernemingsraad. 
De OR adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.

Op 1 januari 2021 bestond de OR van SallandWonen 
uit 5 gekozen medewerkers:
• Ingrid Willems, voorzitter (Bedrijfsvoering)
• Niels Veldhuis, vicevoorzitter (Wonen)
• Manon Westrik, secretaris (Bedrijfsvoering)
• Marco Revenberg, lid (Vastgoed)
• Sirima Weststrate, lid (Wonen).

Door de maatregelen die de overheid heeft genomen 
vanwege het ‘Covid 19’ virus, is er in het verslagjaar 
geen belangenbijeenkomst georganiseerd met RvC, 
huurdersorganisaties, gemeente en de OR. Deze is 
doorgeschoven naar 2022. Er is wel op andere 
momenten contact geweest tussen de OR en de RvC, dit 
was tijdens de sollicitatiegesprekken voor de vacature 
van twee nieuwe RvC leden en bij de zelfevaluatie van 
de RvC. De OR is in het verslagjaar 7 keer bij elkaar 
geweest voor een formeel overleg met de directeur-be-
stuurder. Een groot deel van deze vergaderingen heeft 
digitaal via ‘Teams’ plaatsgevonden. Ter voorbereiding 
op de formele overleggen is telkens een vooroverleg 
gehouden. Daarnaast zijn de OR leden tussentijds actief 
met lopende zaken en ontwikkelingen. 

Ook in 2021 is SallandWonen geconfronteerd met het 
‘Covid 19’ virus en de maatregelen die de overheid 
daarin heeft genomen. Tijdens de reguliere OR over-
leggen met directie, is de OR actief bijgepraat over de 
regels die door het crisisteam van SallandWonen waren 
genomen. De OR vond dat de directie ‘in control’ was 

met het tijdig nemen van maatregelen en het tussentijds 
schakelen als er ontwikkelingen waren. De OR heeft de 
veiligheid van de medewerkers, de continuïteit van het 
werk en de arbo regels in de gaten gehouden of heeft 
daar aandacht voor gevraagd.

Op 4 oktober hebben de OR en directie een gezamen-
lijke heidag (ochtend) georganiseerd. De OR leden, 
directie en de adviseur HRM hebben teruggeblikt op 
de voornemens en afspraken die eenieder het voor-
gaande jaar heeft uitgesproken naar aanleiding van de 
samenwerking en de ‘Insights profielen’. Daarnaast is 
gebrainstormd over ‘hybride werken’ aan de hand van 
stellingen. 

De OR heeft op 22 maart deelgenomen aan een
digitale netwerkbijeenkomst van samenwerk@corpora-
tie, waarbij diverse onderwerpen aan bod zijn geko-
men. Verschillende corporaties nemen hieraan deel en 
er is voorzien in een digitaal platform.

De samenwerking, zowel onderling als met de bestuur-
der, vindt in goede sfeer plaats. Het contact met de 
achterban is ingevuld door actief te vragen naar onder-
werpen en de notulen van overleggen tussen de directie 
en OR te delen.  

In 2021 heeft de OR over diverse onderwerpen haar 
advies, instemming of zienswijze gegeven. Bij enkele 
onderwerpen heeft ze ook actief meegedacht. 

“
Voor dit 

verslag ligt de 
verantwoordelijkheid 

bij de 
ondernemingsraad

”

77 Salland Wonen • jaarverslag 2021
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Overzicht
Onderstaand overzicht toont de instemmings- en advies-
aanvragen van 2021:

Tabel: Behandelde onderwerpen door OR

Onderwerp  Reactie OR

Het Strategisch Plan / Strategische Personeels Planning  Advies uitgebracht

Tijdelijke regeling thuiswerkvergoeding  Ingestemd

Wijziging gesprekscycli  Ingestemd

Uitbreiding eigen dienst  Advies uitgebracht

Zij heeft zich verdiept in en beziggehouden met onder-
werpen als:
• het strategisch Plan/Strategische Personeels Planning
• personeelshandboek
• organisch veranderen/aanstelling nieuwe 
 medewerkers
• medewerkers (tevredenheid) onderzoek
• onderzoek naar de toekomst van de eigen dienst
• onderzoek van de kantoorhuisvesting aan 
 Domineeskamp
• sollicitatiegesprekken voor nieuwe RvC leden
• evaluatie van diverse regelingen en protocollen
• cao ontwikkelingen
• aangepaste werkwijze in verband met corona 
 (lock-down periode)
• het nieuwe werken/hybride werken.
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VERSLAG VAN DE RAAD 
VAN COMMISSARISSEN

“
De samenwerking, 

zowel onderling als met 
de bestuurder, vindt 

in goede sfeer plaats.

”9
Via dit verslag legt de Raad van Commissarissen (RvC) verantwoording af over de wijze waarop invulling 
is gegeven aan de uitvoering van de taken in het afgelopen jaar.

Heidi de Bruijn (vrouw, 1963)
Voorzitter per 1 januari 2021
Lid Selectie- en Remuneratiecommissie
1 juni 2019  
1 juni 2023
Herbenoembaar
€ 17.200,-
17
Bestuurlijk
Human Resource management
Voorzitter Raad van Bestuur Carintreggeland Groep
• Lid Raad van Advies WGV, werkgeversvereniging zorg 
 en welzijn Oost
• Lid Bestuur TZA, technologie en zorg academie
• Lid Bestuur Leonardus Hospice
• Lid bestuur ThoeZ  

Eddy Veenstra (man, 1963) 
Vice-voorzitter per 1 april 2017
Lid auditcommissie
1 juni 2015
1 juni 2023
Niet herbenoembaar
€ 11.840,-  
5
Financieel/Volkshuisvesting   
Algemeen directeur NV Rendo Holding in Meppel
• Voorzitter Raad van Commissarissen+ lid Remuneratiecommissie  
 woningcorporatie Vechthorst in Nieuwleusen
• Lid Bestuur Coöperatie van Ons
• Lid Bestuur KVGN
• Lid Bestuur Groen Gas Nederland

Samenstelling
De samenstelling van de RvC was in 2021 als volgt:

Naam:
Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:

Vergoeding 2021:
PE-punten 2021:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:
Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:

Vergoeding 2021:
PE-punten 2021:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

“
Voor dit 

verslag ligt de 
verantwoordelijkheid 

bij de raad van 
commissarissen

”

981 Salland Wonen • jaarverslag 2021



83 SallandWonen • jaarverslag 2021 SallandWonen • jaarverslag 2021    84   

Roy Niehof (man, 1972) 
Op voordracht van huurders
Lid
Voorzitter auditcommissie
1 november 2013
1 november 2021
Niet herbenoembaar
€ 9.867,-
29 
Financieel economisch Manager Bedrijfsvoering ProWonen Borculo
Directeur van Niehof Financial Consultancy BV in Oldenzaal
• Parttime docent Bestuurlijke Informatie Verzorging aan Nyenrode 
 Business Universiteit
• Voorzitter Raad van Commissarissen WBO Wonen in Oldenzaal

Erwin van Proosdij (man, 1966) 
Lid
Voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie tot 1 juli 2021
1 juli 2018
1 juli 2021
Niet herbenoembaar door aanvaarden bestuursfunctie 
bij een woningcorporatie
€ 5.920,-
10
Vastgoed
Manager Strategie en Beleid Beter Wonen Almelo sinds september 2020
Daarvoor Hoofd Vastgoed & Facilitair Bedrijf Enschede bij gemeente Enschede
• Gastdocent Asset management / Gemeentelijk Vastgoed aan de   
 Amsterdam School of Real Estate in Amsterdam

Fred Sterk (man, 1964)
Op voordracht van de huurders
Lid
Voorzitter Selectie- en remuneratiecommissie per 1 juli 2021
1 januari 2021
31 december 2025
Herbenoembaar
€ 11.340,-
15
Bestuurlijk, Maatschappelijk
Eigenaar Sterk Management Consultancy en Coaching
• Lid Raad van Commissarissen de Woonmensen 
• Lid Commissie van Advies en Beroep VTW
• Lid Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal KNVB
• Tuchtrechter Instituut Sport Rechspraak
• Lid Financiële Commissie Nevobo
• Lid Bondsraad Nevobo

Naam:

Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:

Vergoeding 2021:
PE-punten 2021:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:
Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:

Vergoeding 2021:
PE-punten 2021:
Aandachtsgebied:
Functie:

Nevenfuncties:

Naam:

Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:

Vergoeding 2021:
PE-punten 2021:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Marije de Koning (vrouw, 1980)
Op voordracht van de huurders
Lid
Lid Auditcommissie per 1 september 2021
1 september 2021
31 augustus 2025
Herbenoembaar
€ 3.947,-
2
Financiën en control
Manager Finance, Control & Riskmanagement Stichting Livio
• Lid van de landelijke expertgroep Fiscaliteiten in de Zorg

Aiko van der Lem (man, 1971)
Lid
Lid Auditcommissie per 15 november 2021
15 november 2021
14 november 2025
Herbenoembaar
€ 1.480,-
n.v.t.
Vastgoed
Manager Vastgoed en Nieuw-Wonen bij De Zorgcirkel
-

Ruben van de Bent (man, 1991) 
24 juni 2020 tot december 2021 
Stagiair, breed georiënteerde, analytische jonge professional
Niet van toepassing

Naam:

Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:

Vergoeding 2021:
PE-punten 2021:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:
Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:

Vergoeding 2021:
PE-punten 2021:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:
Start stage
Rol in de RvC:
Vergoeding:
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Deskundigheid en samenstelling
De leden van de RvC zijn op basis van hun deskundig-
heid geselecteerd voor deelname aan de raad. Twee 
leden zijn op voordracht van de huurdersverenigingen 
aangesteld. De reguliere zittingstermijn in de eerste 
termijn bedraagt vier jaar, met als uitgangspunt dat 
toezichthouders één keer herbenoemd kunnen worden 
voor een periode van vier jaar. In 2021 is mevrouw De 
Bruijn als voorzitter benoemd en hebben de heer Niehof 
en de heer Van Proosdij aangegeven te stoppen als lid 
van de RvC. De heer Niehof stopt vanwege het einde 
van de tweede zittingstermijn en de heer Van Proosdij 
stopt in verband met het aanvaarden van een bestuur-
dersfunctie bij een andere corporatie. De vacatures zijn 
in 2021 beide ingevuld. Bij één van de vacatures was 
er sprake van een huurderscommissariaat, waarbij de 
huurderorganisaties verantwoordelijk zijn voor de voor-
dracht van een kandidaat-commissaris. Na twee 
positief verlopen benoemingstrajecten, waarbij een 
open werving heeft plaatsgevonden, heeft de Raad 
mevrouw De Koning per 1 september 2021 aangesteld 
als huurderscommissaris en de heer Van der Lem per 
15 november 2021 aangesteld als lid van de RvC. 
De samenstelling van de RvC gedurende het verslagjaar 
was evenwichtig. Er is gekeken naar kennis, deskundig-
heid en achtergrond van de leden op het gebied van 
de politiek-bestuurlijke context en de corporatiesector. 
Een aantal leden beschikt over deskundigheid met 
betrekking tot financiële, volkshuisvestelijke, bestuurlijke 
en procesmatige aspecten van vastgoed. Daarnaast 
zijn kwaliteiten aanwezig over HRM en gemeentelijke 
overheden. Ten slotte beschikken de leden van de RvC 
over een adequaat netwerk. Door educatie houden de 
leden hun kennis up-to-date. De leden hebben in het ver-
slagjaar voldaan aan het Reglement Permanent Educatie 
van de VTW. Dit betekent dat zij allen het vereiste aan-
tal studiepunten (minimaal 5 per jaar) hebben behaald. 
In 2020 kwam er een stageverzoek voor een stage bij 
de RvC. Deze is gehonoreerd en sinds juni 2020 wordt 
de stagiair begeleid door één van de RvC leden. 
De stage is beëindigd in december 2021. Zowel de 
stagiair als de leden van de RvC hebben deze stage-
periode als zeer leerzaam ervaren.

Toezichtvisie
De RvC vervult binnen de corporatiesector in formele 

zin een drietal rollen, namelijk die van toezichthouder, 
werkgever en klankbord. Het gesprek over de cultuur 
van de organisatie staat hoog op de agenda van de 
Raad. De systemen en organisatieontwikkeling beoor-
deelt de Raad op congruentie en consistentie met het 
geformuleerde beleid. De bestuurder geniet vertrouwen 
en wordt bevraagd op ogenschijnlijke inconsistenties in 
beleid, financiën of uitvoering.

Functie
De RvC houdt toezicht op het functioneren van de 
bestuurder en op de algemene gang van zaken bij 
SallandWonen. 
Toezicht en advisering richten zich op:
• het realiseren van de doelstellingen van de stichting
• de strategie en risico’s van de ondernemings-
 activiteiten
• de opzet en werking van de interne risicobeheer-

sings- en controlesystemen
• het financiële verslaggevingsproces en naleving van 

de wet- en regelgeving
• de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
• het risicomanagment en de interne beheersing van 

de verbindingen
• de kwaliteit van dienstverlening.

Functioneren bestuurder
Het functioneren van de bestuurder is twee keer be-
sproken met de Selectie- en Remuneratiecommissie. Het 
beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden aan de hand 
van een verslag geschreven door de bestuurder. Aan 
de hand van dit document is de voortgang van de te 
behalen strategische doelstellingen van SallandWonen 
op de lange termijn besproken, alsmede de algemene 
gang van zaken, de jaarresultaten. Ook is er gesproken 
over persoonlijke ontwikkeling van de directeur-bestuur-
der. De bereikte resultaten bevestigen het reeds opge-
bouwde vertrouwen voor de toekomst. De bestuurder 
blijft onafhankelijk en kritisch. Haar managementstijl is 
participatief,  coachend en haar deskundigheid en 
competenties passen bij de veranderopgave van 
SallandWonen en de strategische doelstellingen. 

Toezichtkader
Als toezichtkader voor het uitvoeren van de taken 
hanteerde de RvC in 2021:

• de Woningwet
• de Governancecode 2020
• van kracht zijnde statuten en reglementen van 
 SallandWonen
• het Strategisch Plan 2021-2025, genaamd 
 ‘Omdat goed wonen belangrijk blijft’
• de Toezichtvisie RvC en bestuur SallandWonen
• het Financieel Jaarplan 2021
• de Meerjarenbegroting 2021-2025
• maatschappelijke resultaten volgens de Aedesbench-

mark en de visitatie
• het oordeel van de externe toezichthouders, via oor-

deelsbrief 30 november 2021
• de tertaalrapportages
• de beleidsvisie samenwerken met belanghouders.

Dit toezichtkader gebruikt de RvC bij het goedkeuren 
van besluiten van de bestuurder, het beoordelen van 
bestuursvoorstellen en de bewaking van de strategie in 
realisatie tot de corporatiedoelstellingen. 

Risicobeheersing stand van zaken 2021
Risicomanagement is een belangrijk onderwerp voor de 
RvC. Gedurende het verslagjaar is er aandacht geweest 
voor:
• het investeringsstatuut
• de strategische prestaties 
• sturingsindicatoren
• het financieringsplan en het treasuryjaarplan 
• de projecten
• de grondposities 
• de fiscale strategie 
• de managementletter en het controleplan accountant
• de financiële meerjarendoorrekening 2022-2026
• de meerjarenbegroting 2022-2026 
• het WSW beoordelingskader risico’s 
• prioriteren risico’s aan de hand van het vastgestelde 

risicomanagement.

Het verder professionaliseren van het toezicht heeft 
continu de aandacht. Met regelmaat worden de 
financiële doorrekeningen door de organisatie ter 
toetsing voorgelegd aan onafhankelijke externe des-
kundigen. Op basis van de meerjarenbegrotingen, 
scenario-analyses, de second opinion van derden en de 
wijze waarop risicomanagement binnen de organisatie 
aandacht heeft, concludeert de RvC dat SallandWonen 
een financieel gezonde organisatie is. Een corporatie 
die in staat is om haar maatschappelijke taak op korte 
en langere termijn te vervullen. Het WSW en de Aw 
komen ook tot die conclusie.

Taak en werkwijze
Om de beleidstoetsende taak goed te vervullen, laat 
de RvC zich regelmatig informeren over de financiële 
resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante 
externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van 
belanghebbenden. In het afgelopen verslagjaar heeft 
de RvC periodiek overleg gevoerd met de bestuurder 
om zich op de hoogte te houden van wat er gaande is 
in en rond  SallandWonen. De RvC laat zich ook altijd 
informeren door diverse bijeenkomsten bij te wonen. 
Helaas heeft dat laatste, vanwege corona, tijdens het 
verslagjaar nauwelijks kunnen plaatsvinden.

Op 15 januari 2021 stond een themabijeenkomst 
gepland met als onderwerp Zorg en Welzijn; een 
ontmoeting met onze belanghouders. Vanwege de 
corona-perikelen is deze bijeenkomst met de belang-
houders niet doorgegaan. De RvC heeft toen besloten 
een andere invulling aan deze dag te geven en dat was 
de kennismaking met het recent aangestelde lid van
de RvC en twee presentaties  over de klantvisie/
klantbelofte en de uitkomsten van het medewerkerson-
derzoek. Dit was een digitale bijeenkomst in aanwezig-
heid van directie, een afvaardiging van het MT en de 
controller.

In het afgelopen jaar heeft de RvC 7 keer een regu-
liere vergadering gehad. Geen van de leden is in het 
verslagjaar frequent afwezig geweest bij vergaderingen 
en alle leden tonen zich betrokken. In de vergadering 
waarin de jaarrekening 2020 is goedgekeurd, waren 
de accountant en de interne controller aanwezig.
Tussentijds ontvangt de RvC per mail of schriftelijk 
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informatie over relevante onderwerpen. In het kader van 
de vervulling van de twee vacatures die in 2021 zijn 
ontstaan in de RvC, is de RvC ook tweemaal bijeen-
gekomen om de gesprekken met een aantal potentiële 
kanidaten voor deze vacatures te houden. Voor de 
zelfevaluatie over het functioneren gedurende het 
verslagjaar is een aparte vergadering in december 
geweest.
Op 27 oktober is een afvaardiging van de Raad bijeen-
geweest in het kader van de vierjaarlijkse governance 
inspectie. Zij hebben toen gesproken met de Aw. In 
goede samenwerking met de directeur-bestuurder heeft 
de voorbereiding voor dit gesprek met de Aw plaats-
gevonden. 

De RvC onderschrijft het belang van een goede 
samenwerking met de huurdersvertegenwoordiging. 
Het contact met de huurdersorganisaties verloopt voor-
namelijk via de leden van de RvC die op voordracht van 
de huurdersorganisaties zijn benoemd, de zogeheten 
huurderscommissarissen. De twee huurderscommissaris-
sen hebben dit jaar een aantal maal met de huurders-
organisaties gesproken. De RvC heeft ook jaarlijks op 
een informele wijze contact met de Ondernemingsraad. 
Het was de bedoeling dat de RvC ook dit jaar op een 
themabijeenkomst de Ondernemingsraad zou 
ontmoeten, maar deze bijeenkomst is helaas vanwege 
de coronamaatregelen niet doorgegaan. De Onder-
nemingsraad heeft wel deelgenomen aan de sollicitatie-
gesprekken voor de werving van twee RvC leden. 
Daar is informeel contact geweest tussen de OR en de 
RvC leden. De voorzitter van de Selectie-en Remuneratie-
commissie heeft gesproken met een vertegenwoordiger 
van de Ondernemingsraad over het functioneren van 
de Raad in het kader van de (zelf)evaluatie. De RvC 
ervaart het contact met de Ondernemingsraad als 
prettig en open en waardeert de kritische en open 
opstelling van zowel OR als huurdersorganisaties. 

Educatie
De leden van de RvC namen kennis van de belangrijkste 
publicaties van Aedes en VTW. In het kader van perma-
nente educatie (PE) woont de RvC seminars bij van de 
VTW en andere aanbieders. Alle leden hebben voldaan 
aan het minimum aantal te behalen PE-punten.

Accountant 
Sinds 2013 is de externe accountant BDO Audit & 
Assurance actief. Evaluatie van de accountant vindt 
jaarlijks plaats. Het contract met BDO is verlengd voor 
de periode 2020 tot en met 2022. In 2022 volgt een 
grondige beoordeling. Het interne controleplan is ter 
beoordeling voorgelegd aan de externe accountant.

Besluiten van de RvC 2021  
De RvC heeft in het afgelopen boekjaar zelf besluiten 
genomen, (voorgenomen) besluiten van de bestuurder 
goedgekeurd en diverse andere relevante onderwerpen 
besproken. 

Besluiten RvC 2021
• besluitnotitie recht van opstal Olst
• governance agenda 2022
• bezetting commissies
• vergoedingen Raadsleden 
• VOH-project de Enk 
• VOH-project diverse kernen
• aanwijzing verkoopwoningen Enkstraat Raalte
• leningruil Vestia formele besluitvorming
• financieel Jaarplan 2022
• startnotitie Olstergaard
• toelichting op de financiële doorrekening
• controleplan BDO
• benoeming Marije de Koning tot lid van de RvC 
 van SallandWonen en lid Auditcommissie
• benoeming Fred Sterk tot voorzitter van de 
 selectie- en remuneratiecommissie
• startnotitie Aberson
• project Aberson samenwerking Vof Olst Oost
• startnotitie Molenwijk
• bod gemeenten
• decharge directeur-bestuurder
• jaarrekeningen deelnemingen
• jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening
• vaststellen verslag jaargesprek van de 
 remuneratiecommissie en de directeur-bestuurder
• vaststellen verslag zelfevaluatie
• planning en werving nieuw lid RvC
• tekst jaarverslag RvC deel
• remuneratierapport
• deelname aan leningen ruil Vestia
• intern controle plan 2021 (van de controller)

• startnotitie Passage/Kulturhus
• benoeming van de heer Aiko van der Lem tot lid van 

de RvC van SallandWonen en lid Auditcommissie
• benoeming van de heer Eddy Veenstra tot voorzitter 

van de Auditcommissie
• RvC-beloningssysteem met ingang van 2022

Besproken onderwerpen 2021
(buiten de standaardzaken om)
• strategisch plan
• medewerkerstevredenheid onderzoek
• rapport woonruimteverdeling 2020
• actualisatie Verkoopbeleidsplan en herziening 
 verkoopportefeuille 2021
• consequenties huurbevriezing en huurverlaging
• jaarverslag Klachtenadviescommissie
• strategische personeelsplanning (SPP)
• actuele ontwikkelingen in de portefeuille 
 BOG/MOG en ZOG 2021
• Thésor Benchmark 
• vastgoedsturing binnen SallandWonen
• ketensamenwerking

Zelfevaluatie
Het (eigen) functioneren van de Raad is op 10 decem-
ber 2021 besproken. De zelfevaluatie wordt ervaren 
als een goed moment om de drie RvC-rollen en het 
onderling functioneren verder aan te scherpen. In de 
voorbereiding heeft de voorzitter van de Selectie- en 
Remuneratiecommissie (SCR) met diverse betrokkenen 
gesproken over het functioneren van de Raad. Het MT, 
de Ondernemingsraad, de Controller, de HRM adviseur 
(en ambtelijk secretaris SRC), het directiesecretariaat, 
de beide huurderbelangenorganisaties en de aftreden-
de commissaris de heer Niehof, zijn bevraagd aan de 
hand van een drietal vragen: 
• Wat doet de RvC te weinig en zouden ze mee 
 moeten gaan beginnen of meer moeten doen?
• Wat doet de RvC te veel en zouden ze minder 
 moeten doen of mee ophouden?
• Wat doet de RvC goed en moet behouden blijven?

De bestuurder heeft voorafgaand aan de bijeenkomst 
van de zelfevaluatie haar input gegeven over het func-
tioneren van de Raad. Daarnaast is het verslag van de 
vorige zelfevaluatie doorgenomen en herijkt.

De RvC heeft haar eigen reflectie opgemaakt aan de 
hand van de PWC-vragenlijst. Daarbij is naast individu-
ele functioneren ook gekeken naar naar het functioneren 
als raad, de commissies, het voorzitterschap en de 
samenwerking met de organisatie, de directeur-bestuur-
der en de overige stakeholders. 
De volgende hoofdlijnen kwamen tijdens de totale (zelf)
evaluatie naar voren:
• Meer vergaderhygiëne en – structuur: omgang met 

tijden, waardering stukken, detailniveau, verwach-
tingen, hoeveelheid adviseurs, balans op de agenda 
tussen strategie en going concern, betere verdeling 
inhoudelijke stukken tussen Audit Commissie en RvC.

• Rolverduidelijking, rolzuiverheid en zichtbaarheid 
van de RvC-leden naar de organisatie: klankbord / 
toezichthouder / werkgever / netwerk met 

 bijbehorende verwachtingen.
• Verduidelijken respectievelijk nader uitwerken visie 

op besturen en toezichthouden.
• Meer agendazettend zijn.
•   Inspirerend zijn voor de directeur-bestuurder.  

Onafhankelijkheid
De RvC waakt ervoor dat de leden onafhankelijk zijn in 
de zin van de in de Governancecode Woningcorporaties 
aangeduide criteria. Er bestaat binnen de RvC geen 
overlap met andere bestuursfuncties. Geen van de leden 
is of was in het verleden in dienst van SallandWonen 
en/of onderhoudt een directe of indirecte band met 
toeleveranciers of afnemers. Ook worden geen andere 
diensten verleend dan die welke voortvloeien uit het 
lidmaatschap van de RvC of worden banden onder-
houden met SallandWonen, hetzij direct, hetzij indirect, 
buiten het commissariaat. In het verslagjaar is geen 
sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige 
belangen waarbij leden van de RvC of de directeur-
bestuurder betrokken waren. Het Reglement van de 
Raad van Commissarissen bevat bepalingen betreffende 
mogelijk tegenstrijdige belangen. Alle leden functione-
ren onafhankelijk. De RvC kent geen eigen, afzonderlijke 
gedragscode. De RvC is van mening dat het bestaande 
‘Reglement van de Raad van Commissarissen’ in 
voldoende mate hierin voorziet.
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Honorering Raad van Commissarissen
Door de VTW (Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties) zijn via bindende beroepsregels 
de vergoedingen gemaximeerd. In 2021 is de in 
2019 vastgestelde beloningssystematiek van de leden 
van de RvC toegepast, waarbij de beloning is vast-
gesteld op 80% van het maximum van door de VTW 
gehanteerde tabel (Klasse F). 

De jaarlijkse indexatie, die de VTW toepast voor de 
leden en voorzitter van de RvC, is overgenomen. 
De additionele vergoeding voor commissieleden blijft 
gehandhaafd. Met deze beloningssystematiek blijven de 
vergoedingen in lijn met de WNT en de VTW-regeling.

Commissies
De RvC heeft in het verslagjaar gebruik gemaakt van 
de diensten van de Selectie- en remuneratiecommissie 
en van de Auditcommissie.

Selectie- en remuneratiecommissie
De RvC is verantwoordelijk voor de eigen continuïteit. 
Het garanderen van een evenwichtige samenstelling 
voor wat betreft profielen is van groot belang. 
Daarnaast heeft de RvC ook een werkgeversrol.
De hiervoor te verrichten werkzaamheden worden 
uitgevoerd door de Selectie- en remuneratiecommissie. 

De samenstelling van de Selectie- en remuneratie-
commissie op 31 december 2021 is als volgt:
• de heer F. Sterk, voorzitter
• mevrouw H. de Bruijn, lid.
De directeur-bestuurder, mevrouw Kool, wordt waar 
nodig gevraagd om als adviseur deel te nemen aan 
het overleg van de remuneratiecommissie. Mevrouw 
Veenhuis, adviseur HRM, is de ambtelijk secretaris van 
de selectie- en remuneratiecommissie.

Er heeft in 2021 een wisseling plaatsgevonden in de 
samenstelling van de commissie. In juli 2021 is de 
heer Sterk als voorzitter benoemd van de Selectie- en 
Remuneratiecommissie en de heer Van Proosdij is per 
1 juli uit de commissie gegaan. De heer van Proosdij is 
op eigen verzoek gestopt als commissaris in verband 
met het aanvaarden van een baan als bestuurder bij 
een woningcorporatie.

De selectie- en remuneratiecommissie heeft onder meer 
de volgende taken:
• zorgdragen voor de continuïteit van een evenwichtig 

samengestelde RvC door het doen van voorstel-
len inzake de vereiste profielen van nieuwe leden 
voorafgaand aan het vertrek van leden van de RvC 
conform het rooster van aftreden

• doen van een voorstel over het te voeren bezoldigings-
 beleid voor de RvC en bestuur
• doen van een voorstel aan de RvC over het salaris en 

de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-
 bestuurder van SallandWonen, ter vaststelling door 

de RvC
• voeren van het functionerings- en beoordelings-
 gesprek met de directeur-bestuurder
• voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek 

over het functioneren van de RvC en de afzonderlijke 
leden

• bespreken van de governance-agenda
• opstellen van een remuneratierapport.

De remuneratiecommissie is in het verslagjaar tweemaal 
bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen zijn 
besproken:
• de werving en benoeming van twee nieuwe leden 

voor de Raad
• de benoeming van een voorzitter voor de selectie-en 

remuneratiecommissie
• beloningsbeleid van de RvC
• introductiebeleid van de RvC
• voorbereiding (zelf)evaluatie RvC
• gesprekscyclus met de directeur-bestuurder
• teambuilding RvC
• bezetting commissies RvC
• formaliseren exitgesprek met uittredende RvC leden
• RvC jaarverslag 2020.

De voorzitter van de RvC heeft namens de Selectie- en 
Remuneratiecommissie de voorbereidingen gedaan voor 
de zelfevaluatie 2021. 
De Selectie- en Remuneratiecommissie houdt verder 
toezicht op de Permanente Educatie (PE) van RvC- leden 
en de bestuurder. Alle leden voldoen aan de PE-norm. 
Daarnaast fungeert de Selectie- en Remuneratiecom-
missie als klankbord en deelt de directeur-bestuurder 
dilemma’s of actuele ontwikkelingen die spelen. 

Auditcommissie
De RvC wordt bij het uitvoeren van de financiële 
verantwoordelijkheden in het toezicht ondersteund door 
de auditcommissie. De auditcommissie wordt hierbij 
gezien als de voorbereidingscommissie voor de RvC.
 De auditcommissie beoordeelt de financiële verslag-
legging, het systeem van risicobeheersing en de interne 
controle. Daarnaast houdt de auditcommissie toezicht 
op de werkzaamheden van de externe 
accountant. De samenstelling van de auditcommissie 
op 31 december 2021 is als volgt:
• de heer Veenstra, voorzitter
• mevrouw de Koning, lid
• de heer van der Lem.

Namens SallandWonen nemen de volgende mensen 
deel aan de auditbijeenkomsten:
• mevrouw Kool, directeur-bestuurder SallandWonen
• de heer Bosscha, manager Bedrijfsvoering 
 SallandWonen
• mevrouw Van der Linden, controller
• de heer Hendrikse, ambtelijk secretaris.

De auditcommissie is in 2021 vijf keer bijeengekomen 
tijdens reguliere vergaderingen. De auditcommissie 
heeft in het verslagjaar gesproken met de accountant. 
Hierbij was de directeur-bestuurder deels aanwezig.

De volgende onderwerpen zijn in de auditcommissie 
besproken:
• risicoscore WSW
• tertaalrapportages
• investeringsprojecten
• interne controleplan
• jaarrekening en jaarverslag 2020
• accountantsverslag 2020
• controleplan externe accountant 2021
• financiële doorrekening 2021-2025
• risico ontwikkeling SallandWonen 
• financieel jaarplan 2022
• leningruil Vestia
•   obligobeleid WSW

Urenbesteding
De urenbesteding is afhankelijk van extra inzet van-
wege commissiewerk en de rollen zoals voorzitter en 
vicevoorzitter.

Verbindingen
SallandWonen kent een aantal verbindingen (BV’s en 
VvE’s). De directeur-bestuurder heeft hierover gedurende 
het verslagjaar verslag uitgebracht. De RvC heeft de 
jaarstukken en de meerjarenbegrotingen van de 
verbindingen goedgekeurd. De RvC onderkent de 
risico’s die kunnen voortvloeien uit de verbindingen.
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  De RvC aan het woord 

Heidi de Bruijn: 
“De samenwerking van SallandWonen 

met ketenpartners is volgens mij een voorbeeld 
voor andere corporaties. Mooi om te zien hoe 

beide partijen leren van elkaar en steeds 
beter worden.”

Fred Sterk: 
“SallandWonen is een bezielde 

organisatie door en voor mensen, midden in de 
Sallandse samenleving. Ik ervaar het als een 

voorrecht om hier aan bij te dragen.”

Eddy Veenstra: 
“De woningnood wordt een 

steeds groter maatschappelijk vraagstuk. Ook van 
SallandWonen mag in haar werkgebied het uiterste 
verwacht worden om een substantiële bijdrage te 

leveren om het tekort in te lopen.”

Marije de Koning: 
“Mijn ervaring in financiën en 

bedrijfsvoering zet ik sinds september 2021 in 
als lid van de Raad van Commissarissen van 

SallandWonen. Een bijdrage kunnen leveren aan
betaalbare, goede sociale huurwoningen voor de 

mensen die zelf niet in woonruimte kunnen voorzien 
is belangrijk en hiervoor wil ik me graag inzetten. 

Het actief zijn in de corporatiesector is 
buitengewoon inspirerend.”

Aiko van der Lem: 
“Ik ben 15 november begonnen als Commissaris 
bij SallandWonen. Ik mag hier met mijn kennis 

en ervaring een bijdrage gaan leveren aan 
portefeuilles Vastgoed en Verduurzaming. 

Daarnaast hoop ik ook veel te gaan leren bij 
deze mooie corporatie, wat ik weer mee kan 

nemen naar mijn dagelijkse werk.”

VERKLARING VAN DE RAAD VAN 
COMMISSARISSEN VAN SALLANDWONEN 

De Raad heeft kennisgenomen van de jaarrekening, evenals van de daarover afgegeven controleverklaring 
door BDO Audit & Assurance B.V. Deze verklaring is opgenomen in de jaarrekening.

Raad van Commissarissen Handtekening

Mevrouw H. de Bruijn
Voorzitter

De heer E. Veenstra
Vicevoorzitter

De heer F. Sterk

Mevrouw M. de Koning

De heer A. van der Lem

Vaststelling 
conform 

artikel 25 lid 4 
van de statuten

Raalte, 
Raad van Commissarissen
Datum: 3 mei 2022

Ten slotte
De RvC ziet dat ook 2021 een jaar vol met uitdagingen 
was. Niet alleen door de aanhoudende coronaperike-
len, maar ook door de woningmarktcrisis en daarmee 
de wens van SallandWonen om te presteren. De RvC 
waardeert de flexibiliteit van de huurders die in deze 
tijd toch hun woning lieten verbouwen en de medewer-
kers die onder deze omstandigheden veel resultaten 
hebben geboekt. De organisatie is opnieuw in staat 
gebleken flexibel te reageren op alle maatregelen en 
heeft de voordelen ervaren van aangegane samenwer-
kingen. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd, zoals 
het behalen van een klanttevredenheid van een 8, de 
realisatie van de geplande nieuwbouw en de realisatie 
van de geplande versnelling van onderhouds- en 
verduurzamingswerkzaamheden. Dit maakt dat de 
leden van de RvC terecht hun waardering uitspreken 
voor alle collega’s van SallandWonen die in dit 
moeilijke jaar wederom een grote prestatie hebben 
neergezet. Dat maakt ons zeer trots.

(Statuten, artikel 25 lid 5)
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VERKLARING VAN 
HET BESTUUR

Conform statuten, artikel 25 lid 1, heeft de bestuurder de jaarstukken over 2021 opgesteld. 
Het bestuur van woningstichting SallandWonen verklaart dat zij in het verslagjaar de middelen 
van de stichting uitsluitend heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Raad van Commissarissen Handtekening

M. Kool
directeur-bestuurder

Datum: 3 mei 2022

(Statuten, artikel 25 lid 5)
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Kengetallen 2021 2020

Aantal verhuureenheden  

A. Zelfstandige wooneenheden in exploitatie  

DAEB  5.230 5.227

Niet-DAEB  169 171

   5.399 5.398

B. Onzelfstandige wooneenheden in exploitatie  

Onzelfstandige wooneenheden DAEB 34 32

Intramuraal zorgvastgoed DAEB 167 167

   201 199

Totaal woongelegenheden 5.600 5.597

  

C. Niet woongelegenheden  

Garages niet-DAEB 98 98

Maatschappelijk onroerend goed DAEB 29 28

Bedrijfsmatig onroerend goed niet-DAEB 36 36

   163 162

Totaal aantal verhuureenheden 5.763 5.759

Diverse waarderingen (x € 1 miljoen)  

Marktwaarde gehele bezit 948 776

Beleidswaarde gehele bezit 426 349

Historische kostprijs gehele bezit 435 420

WOZ-waarde gehele bezit 1.078 997

Het verhuren van woningen  

Actieve woningzoekenden 2.013 1.497

Aantal mutaties 368 386

Huurachterstand zittende huurders  0,38% 0,45%

Totaal te vorderen inclusief vertrokken huurders 0,90% 1,30%

Huurderving woningen en garages 0,45% 0,56%

Huurderving BOG/MOG/ZOG 0,57% 1,60%

Ratio’s  

ICR (ongewogen) 2,2 1,4

LtV (op basis van beleidswaarde) 45,2% 54,1%

Solvabiliteit (op basis van beleidswaarde) 55,0% 44,9%

Dekkingsratio (op basis van marktwaarde) 26,2% 33,0%

Sturingsindicatoren  

Netto geharmoniseerde bedrijfslasten 827 782

Huur DAEB per maand zelfstandige eenheid ultimo jaar 565 552

Huursom boven inflatie 0% 0,94%

Leefbaarheid per verhuureenheid 116 114

Passend toewijzen 99% 99%

Euro-norm  97-2-1 94-4-2

Overcompensatie 0 0

Gemiddelde leegstandsdagen 24 20

Gemiddelde leegstandsdagen bij mutatie 2 7

Mutatiegraad 6,6% 7,3%

Gemiddelde kosten per mutatie (woningen) 1.310 1.079

Aantal adressen waar zonnepanelen zijn geplaatst 245 471

10.1 KENGETALLEN

“
Wij werken aan 

betaalbaar en duurzaam 
wonen in Salland 

voor mensen die daar 
zelf minder in kunnen 

voorzien.

”

10

10. JAARREKENING 2021
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ACTIVA (bedragen x € 1.000) 2021 2020

VASTE ACTIVA  

Vastgoedbeleggingen  

1. DAEB-vastgoed in exploitatie 897.379 734.399

1. niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 50.555 41.493

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.452 3.740

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 3.093 2.723

Totaal van vastgoedbeleggingen 952.479 782.355

  

Materiële vaste activa  

4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 6.203 6.826

  

Financiële vaste activa  

5. Latente belastingvorderingen 1.552 1.704

  

TOTAAL VAN VASTE ACTIVA 960.234 790.885

  

VLOTTENDE ACTIVA  

  

Voorraden  

6. Vastgoed bestemd voor verkoop 2.637 1.019

7. Overige voorraden 26 144

Totaal voorraden 2.663 1.163

  

Vorderingen  

8. Huurdebiteuren 240 341

9. Overige vorderingen - -

10. Overlopende activa 229 180

Totaal van vorderingen 469 521

  

11. Liquide middelen 5.567 5.956

  

TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA 8.699 7.640

  

TOTAAL VAN ACTIVA 968.933 798.525

10.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (voor resultaatbestemming) 

PASSIVA (bedragen x € 1.000) 2021 2020

EIGEN VERMOGEN  

Eigen vermogen  

12. Herwaarderingsreserves 539.705 401.162

13. Overige reserves 54.013 148.181

14. Resultaat na belastingen van het boekjaar 172.093 44.375

  

TOTAAL VAN EIGEN VERMOGEN 765.811 593.718

  

VREEMD VERMOGEN  

  

Voorzieningen  

15. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 1.819 5.627

16. Latente belastingverplichtingen - -

Totaal van voorzieningen 1.819 5.627

  

Langlopende schulden  

17. Schulden aan overheid 6.337 7.891

18. Schulden aan banken 182.570 177.641

19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV 2.621 2.129

Totaal van langlopende schulden 191.528 187.661

  

Kortlopende schulden  

20. Schulden aan banken 3.375 3.464

21. Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.512 1.685

22.. Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen 1.119 3.035

23. Overlopende passiva 3.769 3.335

Totaal van kortlopende schulden 9.775 11.519

  

TOTAAL VAN VREEMD VERMOGEN 203.122 204.807

  

TOTAAL VAN PASSIVA 968.933 798.525
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(bedragen x € 1.000) 2021 2020
  

24. Huuropbrengsten 39.621 38.709

25. Opbrengsten servicecontracten 1.324 1.222

26. Lasten servicecontracten -1.360 -1.258

27. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -2.658 -2.509

28. Lasten onderhoudsactiviteiten -14.381 -14.972

29. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -6.386 -6.542

Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 16.160 14.652

  

30. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.808 5.003

31. Toegerekende organisatiekosten -205 -199

32. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.026 -3.765

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.577 1.039

  

33. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.994 -3.860

34. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 168.013 43.258

35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV -97 292

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 165.922 39.690

  

36. Opbrengst overige activiteiten 124 92

37. Kosten overige activiteiten -327 -468

Totaal van netto resultaat overige activiteiten -203 -376

  

38. Overige organisatiekosten -3.599 -771

39. Kosten omtrent leefbaarheid -660 -649

  

40. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 146 217

41. Rentelasten en soortgelijke kosten -4.922 -5.294

Totaal van financiële baten en lasten -4.776 -5.077

  

TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 174.421 48.506

  

42. Belastingen -2.328 -4.131

  

TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN 172.093 44.375

10.3 GECONSOLIDEERDE WINST- 
EN VERLIESREKENING OVER 2021

Directe methode (bedragen x € 1.000) 2021 2020

Huurontvangsten 39.585 38.790
Vergoedingen 1.439 1.392
Overheidsontvangsten - -
Overige bedrijfsontvangsten 314 98
Ontvangen interest - -1
Saldo ingaande kasstromen 41.338 40.279
  
Erfpacht  20 19
Betalingen aan werknemers 4.186 4.203
Onderhoudsuitgaven 11.365 13.068
Overige bedrijfsuitgaven 6.733 6.671
Betaalde interest 4.973 5.262
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 120 
Verhuurderheffing 4.336 4.646
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 49 50
Vennootschapsbelasting 3.600 4.265
Saldo uitgaande kasstromen 35.382 38.184
  
TOTAAL VAN KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 5.956 2.095
  
Verkoopontvangsten bestaande huur 5.852 4.826
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)  - 189
Verkoopontvangsten nieuwbouw - -
Verkoopontvangsten grond - -
(Des)investeringsontvangsten overig - -
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA 5.852 5.015
  
Nieuwbouw huur 2.897 7.330
Verbeteruitgaven 9.454 7.506
Aankoop  - 2.926
Nieuwbouw verkoop - -
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 175 137
Sloopuitgaven 30 81
Investeringen overig 235 139
Totaal van verwerving van materiële vaste activa 12.791 18.119
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -6.939 -13.104
Ontvangsten verbindingen 25 29
Ontvangsten overig - -
Uitgaven verbindingen 25 29
Uitgaven overig - -
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 0
TOTAAL VAN KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN -6.939 -13.104
  
Kasstroom financieringsactiviteiten  
Nieuwe te borgen leningen 15.131 20.000
Nieuwe ongeborgde leningen  
Aflossing geborgde leningen -14.382 -7.832
Aflossing ongeborgde leningen -155 -69
TOTAAL VAN KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 594 12.099
  
Toename (afname) van geldmiddelen -389 1.090
Wijziging kortgeld - -
Geldmiddelen aan het begin van de periode 5.956 4.866
Geldmiddelen aan het einde van de periode 5.567 5.956

10.4 GECONSOLIDEERD 
KASSTROOMOVERZICHT 2021
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Toegelaten instelling
SallandWonen is een stichting met de status van 
‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft speci-
fieke toelating in de regio Zwolle/Stedendriehoek en 
is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit 
de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting. De statutaire vestigingsplaats is Raalte, 
de feitelijke vestigingsplaats is Raalte. De activiteiten 
bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling 
van onroerende zaken. SallandWonen is ingeschreven 
bij het handelsregister Kamer van Koophandel onder 
nummer 38013279.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
de bepalingen van het Besluit Toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (BTIV), de regeling toegelaten Instelling 
Volkshuisvesting (RTIV), de toepassing Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, de 
handleiding functionele indeling 2021 en de stellige 
uitspraken van de overige hoofdstukken van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Schattingen
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 
opgesteld. Het management dient daartoe bepaalde 
veronderstellingen en schattingen te maken die van 
invloed zijn op de waardering van activa en verplich-
tingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van 
voorwaardelijke activa en verplichtingen. De volgende 
waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het 
management het meest kritisch voor het weergeven van 
de financiële positie en vereisen een subjectieve 
of complexe beoordeling van het management:
• Vastgoedbeleggingen, reële waarde, voor een 
 nadere toelichting zie Vastgoedbeleggingen

10.5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING IN DE JAARREKENING

• Timing en verwerking van onrendabele investeringen 
nieuwbouw en herstructurering, voor een nadere 

 toelichting zie Voorziening onrendabele investerin-
gen nieuwbouw

• Verwerking fiscaliteit, de berekening van de fiscale 
positie is in overeenstemming met de fiscale wet- en 
regelgeving, vaststellingsovereenkomst (VSO-2) en 
afspraken die met de fiscus gemaakt zijn.

Stelselwijziging
Met ingang van 1 januari 2021 heeft als gevolg van 
een aanpassing van wet- en regelgeving een stelsel-
wijziging plaatsgevonden. Door het aanpassen van 
RJ645.212 en 217 is de verwerking van (investeringen 
in) vastgoed in exploitatie respectievelijk vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie verduide-
lijkt. Zolang sprake is van een duurzame exploitatie en 
geen sprake is van ontwikkeling of vervaardiging van 
een nieuw actief, blijft sprake van vastgoed in exploi-
tatie. Dit betekent dat alle (na)investeringen eveneens 
onder vastgoed in exploitatie opgenomen dienen te 
worden tegen initieel de verkrijgings- dan wel 
vervaardigingsprijs. Investeringen in bestaand bezit 
verlopen niet meer via vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor exploitatie. In de regelgeving is geen 
overgangsbepaling opgenomen voor de effecten van 
de aanpassingen in presentatie van (investeringen in) 
vastgoed in exploitatie en vastgoed in ontwikkeling. 
De vergelijkende cijfers zijn derhalve aangepast. 
Het verloopoverzicht vastgoed in exploitatie en vast-
goed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie zijn 
gewijzigd. In het saldo ultimo 2020 heeft geen ver-
schuiving van vastgoed in ontwikkeling naar vastgoed 
in exploitatie plaatsgevonden (enkel in de mutaties in 
het boekjaar). Deze wijziging heeft geen effect op het 
resultaat en eigen vermogen. Hiernaast een overzicht 
van de gewijzigde cijfers in 2020:

DAEB vastgoed in exploitatie Was Wordt

Stand per 1 januari 686.482 686.482

  

Mutaties in het boekjaar  

Nieuwbouw  4.335  4.335

Investeringen na eerste waardering  2.527  6.959

Afwaardering investering na eerste waardering - -4.432

Aankopen   2.931  2.931

Verkopen   -3.558  -3.558

Naar vastgoed in ontwikkeling  -384  -384

Terugkoop verkoop onder voorwaarden  140  140

Waardeveranderingen verantwoord in het resultaat  41.925  41.925

Totale mutaties in het boekjaar  47.917  47.917

  

Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december 2020 734.399 734.399

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB Was Wordt

Stand per 1 januari  

Aanschaffingswaarde 4.820 2.734

Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde -3.314 -1.228

Boekwaarde 1.506 1.506

  

Mutaties in het boekjaar  

Investeringen  14.843   8.567 

Ten laste van voorziening onrendabele investeringen  -6.413   -1.998 

Naar exploitatie – woningen in exploitatie genomen  -13.590   -6.617 

Naar exploitatie – afwaardering in verband met reële waarde  7.395   2.282 

Totale mutaties in het boekjaar  2.234  2.234

  

Stand per 31 december  

Aanschaffingswaarde 6.072 4.684

Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde -2.332 -944

Boekwaarde vastgoed in ontwikkeling per 31 december 2020  3.740  3.740
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Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële 
gegevens van SallandWonen en haar groepsmaat-
schappijen en andere rechtspersonen waarop over-
heersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan 
wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaat-
schappijen zijn deelnemingen waarin SallandWonen 
een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een 
andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden 
uitgeoefend. Participaties die worden aangehouden om 
ze te vervreemden worden niet geconsolideerd. 
Nieuwverworven deelnemingen worden in de conso-
lidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbe-
palende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten 
deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot 
het tijdstip van beëindiging van deze invloed. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn intercompa-
ny transacties, intercompany winsten en onderlinge 
vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen 
geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn integraal 
geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van 
derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht indien 
dit van toepassing is. Proportioneel in de consolidatie 
worden opgenomen deelnemingen in verbindingen 
voor zover eenzelfde invloed op het beleid kan worden 
uitgeoefend als door elk der overige participanten.  
Dit betreft het belang in de VOF Olst Oost.   
Naast de toegelaten instelling zijn de volgende 
entiteiten in de consolidatie begrepen: 
• Het Saalien Holding BV te Raalte (100%)
• Het Saalien Ontwikkeling BV te Raalte (100%)
•  Het Saalien Ontabe BV te Raalte (100%)
• Vof Olst Oost te Twello (50%).

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waarde-
ring van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op actuele waarde tenzij anders vermeld. 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor-
delen naar de toegelaten instelling zullen toevloeien en 
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge-
steld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daar-
van gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 

en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.
In de jaarrekening worden naast juridische 
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verant-
woord, die kunnen worden gekwantificeerd als “intern 
geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Een 
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluit-
vorming- en communicatieproces rondom projectontwik-
keling en herstructurering. 
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen 
wanneer een vermeerdering van het economisch poten-
tieel, samenhangend met een vermeerdering van een 
actief of een vermindering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 
een vermindering van het economisch potentieel, samen-
hangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevon-
den, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle 
of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of 
verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 
het actief of de verplichting niet langer in de balans 
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen 
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde. 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de 
periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten 
worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met 
betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de 
koper. 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de 
functionele valuta.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtsper-
sonen waar overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt 
als verbonden partij. Transacties van betekenis met 

verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze 
niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 
transacties en andere informatie die nodig is voor het 
verschaffen van inzicht.

Grondslagen van balanswaardering 
in de jaarrekening

Vastgoedbeleggingen

1  Vastgoed in exploitatie DAEB en 
 niet-DAEB bezit
Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de 
volgende typen vastgoed onderscheiden:
• woongelegenheden (eengezinswoningen, meer-
 gezinswoningen, studenteneenheden en extramurale 

zorgeenheden)
• bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
• parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages)
• intramuraal zorgvastgoed.

De onroerende zaken exploitatie worden op objectni-
veau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB-vastgoed, 
rekening houdend met de criteria van de Beschikking 
van de Europese Commissie van 15 december 2009 
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellin-
gen, en gebaseerd op de beschikking scheidingsplan. 
DAEB-vastgoed betreft conform deze criteria de 
woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan 
de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vast-
goed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfs-onroerend 
goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organi-
saties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele 
instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op 
de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschik-
king van 15 december 2009. Niet-DAEB-vastgoed 
omvat overeenkomstig de eerdergenoemde criteria de 
woningen met een huurprijs per contractdatum boven 
de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed 
(niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
SallandWonen hanteert de full versie binnen het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken 

in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De 
kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
inclusief transactiekosten en verminderd met eventuele 
investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigings-
prijs wordt bepaald als de som van de bestede externe 
kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. 
Reclassificatie van vastgoed in ontwikkeling naar 
onroerende zaken in exploitatie geschiedt tegen de 
kostprijs verminderd met de eventueel hierop reeds in 
mindering gebrachte voorziening voor onrendabele 
investeringen.

Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking worden de onroerende zaken 
in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde, 
overeenkomstig artikel 35 lid 2 van de Woningwet. 
Onder actuele waarde wordt in dit verband verstaan 
de marktwaarde overeenkomstig het marktwaardebe-
grip onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. 
Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze marktwaarde 
bepaald conform het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde – Actualisatie peildatum 31 december 
2021, derhalve de marktwaarde in verhuurde staat. 
De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door 
de contante waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen te bepalen (discounted cashflow methode).
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering 
of – vermeerdering van de kostprijs als gevolg van de 
waardering tegen actuele waarde bepaald op com-
plexniveau. De waardevermindering of - vermeerdering 
wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseer-
de waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.

Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend 
goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureen-
heden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een 
waarderingscomplex is een samenstel van verhuureen-
heden dat in principe bestaat uit vergelijkbare ver-
huureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouw-
periode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde 
staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle 
verhuureenheden maken deel uit van een waarderings-
complex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
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Door exploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald 
op basis van de discounted cashflow (‘DCF’) metho-
de. Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de 
bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande 
kasstromen plaats aan de hand van enerzijds het door 
exploiteerscenario en anderzijds het uitpondscenario, 
mede op basis van artikel 31 van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde 
in verhuurde staat is op waarderingscomplex niveau 
bepaald op basis van de hoogste waardering van het 
door exploiteer- of uitpondscenario, beide berekend 
op basis van de contante waarde van inkomende en 
uitgaande kasstromen. Indien de taxateur dit beter acht 
kan hiervan worden afgeweken. 

Het door exploiteerscenario veronderstelt dat ver-
huureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk 
jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder 
verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt 
verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd, 
waarbij de huur na mutatie wordt aangepast naar de 
potentiële huur op basis van de markthuur of de maxi-
male huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. 
Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een 
eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige 

DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens 
contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De 
eindwaarde wordt bepaald op basis van de veron-
derstelling van door exploiteren met een voortdurende 
looptijd, waarbij de afzonderlijke kasstromen zich 
ontwikkelen met de eigen groeivoet. Voor bedrijfsmatig 
en maatschappelijk vastgoed alsmede voor studen-
tencomplexen, parkeergelegenheden en intramuraal 
zorgvastgoed is alleen het door exploiteerscenario van 
toepassing.

Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden 
bij mutatie leeg complexmatig worden verkocht. In te-
genstelling tot het door exploiteerscenario wordt de huur 
voor deze verhuureenheden niet aangepast, maar wordt 
daarvoor in de plaats de verwachte verkoopkasstroom 
opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-pe-
riode wordt een eindwaarde van de nog niet verkochte 
verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de 
15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde 
worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum 
en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het 
verder uitponden van de aan het eind van het 15e jaar 
nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de 
mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte 
van de mutatiekans in het door exploiteerscenario.

Parameters woongelegenheden 2021 2022 2023 2024 2025 EV

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90%

Loonstijging 2,00% 2,20% 2,10% 2,30% 2,30%

Bouwkostenstijging 4,20% 3,20% 2,10% 2,30% 2,30%

Leegwaardestijging 13,80% 7,90% 2,00% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud EGW 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550

Instandhoudingsonderhoud MGW 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471

Mutatieonderhoud EGW 904 904 904 904 904

Mutatieonderhoud MGW 903 903 903 903 903

Beheerkosten EGW 467 467 467 467 467

Beheerkosten MGW 459 459 459 459 459

Beheerkosten zorgeenheid extramuraal 423 423 423 423 423

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 

(% van de WOZ) 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,526% 0,332% 0,306% 0,307% 0,307%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – 

zelfstandige eenheden 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – 

onzelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huurderving (% van de huursom) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Mutatie leegstand 0-3 mnd. 0-3 mnd. 0-3 mnd. 0-3 mnd. 0-3 mnd.

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

Macro economische parameters

In het door exploiteerscenario wordt de huur bij mutatie 
aangepast naar de markthuur of de maximale huur, 
afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te 
liberaliseren. Indien de maximale huur lager dan of 
gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe 
huur het minimum van de markthuur en de maximale 
huur volgens het woningwaarderingsstelsel.

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

Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatie-
grens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsings-
kosten is een norm gehanteerd van € 555 per te splitsen 
eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit over-
drachtsbelasting alsmede notaris- en registratie-
kosten, bedragen 9% van de berekende waarde van 
een verhuureenheid
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Inschakeling taxateur
Conform het waarderingshandboek dienen de onroeren-
de goederen in exploitatie bij full-waardering minimaal 
eens per drie jaar getaxeerd te worden door een 
onafhankelijke en ter zake kundig externe taxateur die 
is ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed 
Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). Voor het verslagjaar 
2019 heeft SallandWonen in overleg met de externe 
accountant en taxateur besloten om het volledige bezit 
te taxeren. Voor de boekjaren 2020 en 2021 kan voor 

het gehele bezit worden volstaan met een markt-
technische update. Het taxatiedossier is op aanvraag 
beschikbaar voor de Autoriteit Woningcorporaties.

Toepassing vrijheidsgraden
Om tot een marktconforme uitkomst te komen zijn bij 
het waarderen op basis van de full-variant de volgende 
vrijheidsgraden toegepast ten opzichte van de 
basisvariant uit het handboek modelmatig waarderen.

Parameters bedrijfsmatig en 
maatschappelijk onroerend goed 2021 2022 2023 2024 2025 EV

Instandhoudingsonderhoud BOG (€ per m2) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Instandhoudingsonderhoud MOG (€ per m2) 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30

Mutatieonderhoud BOG (€ per m2) 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10

Mutatieonderhoud MOG (€ per m2) 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

Beheerkosten BOG (% markthuur) 3% 3% 3% 3% 3%

Beheerkosten MOG (% markthuur) 2% 2% 2% 2% 2%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 

(% van de WOZ) 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Mutatie leegstand 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd.

Parameters parkeergelegenheden 2021 2022 2023 2024 2025 EV

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats (€) 56 56 56 56 56

Instandhoudingsonderhoud garagebox (€) 187 187 187 187 187

Beheerkosten parkeerplaats (€) 29 29 29 29 29

Beheerkosten garagebox (€) 40 40 40 40 40

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten

(% van de WOZ) 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%

Verkoopkosten (€) 555 555 555 555 555

Mutatie leegstand 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd.

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelas-
ting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 9% 
van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2021 2022 2023 2024 2025 EV

Instandhoudingsonderhoud (€ per m2) 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Mutatieonderhoud (€ per m2) 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

Beheerkosten (% markthuur) 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 

(% van de WOZ) 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%

Mutatie leegstand 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd. 6 mnd.

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelas-
ting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 9% 
van de berekende waarde van een verhuureenheid.

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelas-
ting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 9% 
van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Woongelegenheden

Toelichting

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

De markthuur is als vrijheidsgraad gebruikt. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend 

bij de portefeuille van SallandWonen. De taxateur heeft op complexniveau referenties geraad-

pleegd uit de NVM-database. Bandbreedte € 210-1.384. De markthuurstijging is generiek 

toegepast.

Deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. In enkele gevallen acht de taxateur een modelma-

tige eindwaardeberekening conform het Handboek niet realistisch. In die gevallen is de door de 

taxateur vastgesteld exit yield als vrijheidsgraad gehanteerd. Bandbreedte 0-14%.

Zowel de leegwaarde als de leegwaardestijging zijn als vrijheidsgraad gebruikt. De taxateur acht 

een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van SallandWonen. De taxateur heeft op 

complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database. Bandbreedte 46.000 – 478.000 

en 2-10%.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot 

stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicopro-

fielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt van 

de disconteringsvoet. Deze inschatting is vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar. 

Bandbreedte 5-10%.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op 

basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2021 beter passend. Bandbreedte € 500-2.500.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. In beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt. 

Bandbreedte 4-13%.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Vrijheidsgraad

Schematische vrijheid

Markthuur (stijging)

Exit yield

Leegwaarde (stijging)

Disconteringsvoet

Onderhoud

Technische splitsingskosten

Mutatie- en verkoopkans

Bijzondere uitgangspunten

Erfpacht

Exploitatiescenario
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BOG/MOG/ZOG

Toelichting

Deze vrijheidsgraad is toegepast voor complex 105062401. Dit complex heeft een huurcontract 

met een lineaire huur. Per jaar is de huur opgegeven door SallandWonen. De waardering is tot 

stand gekomen middels de module “BOG I MOG I ZOG (harde huren)” van TMS.

De markthuur is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de markthuurstijging niet. De taxateur acht een 

eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van SallandWonen. De taxateur heeft op 

complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database. Bandbreedte € 40-150.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een modelmatige eindwaardeberekening 

conform het Handboek niet realistisch. Door taxateur vastgestelde exit yields zijn als vrijheids-

graad gebruikt. Bandbreedte 7-13%.

Deze vrijheidsgraad is niet van toepassing.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de 

portefeuille van SallandWonen. Bandbreedte 6-11%.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Voor complex 106165502 is een jaarlijkse canon 

opgenomen conform opgave opdrachtgever.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Vrijheidsgraad

Schematische vrijheid

Markthuur (stijging)

Exit yield

Leegwaarde (stijging)

Disconteringsvoet

Onderhoud

Technische splitsingskosten

Mutatie- en verkoopkans

Bijzondere uitgangspunten

Erfpacht

Exploitatiescenario

Parkeergelegenheden

Toelichting

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een modelmatige eindwaardeberekening 

conform het Handboek niet realistisch. Door taxateur vastgestelde exit yields zijn als vrijheids-

graad gebruikt. Bandbreedte 6%.

De leegwaarde is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de leegwaardestijging niet. De taxateur acht 

een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van SallandWonen. Taxateur heeft op 

complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database. Bandbreedte 15.000 en 0%.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de

portefeuille van SallandWonen. Bandbreedte 6-8%.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op 

basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2021 beter passend. Bandbreedte € 50-200.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. In beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt. 

Bandbreedte 10%.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Vrijheidsgraad

Schematische vrijheid

Markthuur (stijging)

Exit yield

Leegwaarde (stijging)

Disconteringsvoet

Onderhoud

Technische splitsingskosten

Mutatie- en verkoopkans

Bijzondere uitgangspunten

Erfpacht

Exploitatiescenario

Uitgaven na eerste verwerking
De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-in-
vesteringen) dienen te worden geactiveerd, indien het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden 
ten gunste van de toegelaten instelling zullen komen. 
Bij uitgaven na eerste verwerking dient de beoordeling 
of en in hoeverre sprake is van een bijzonder waarde-
verminderingsverlies te zijn gebaseerd op de kasstroom 
genererende eenheid waarop de uitgaven na eerste 
verwerking betrekking hebben. Het zogeheten onrenda-
bele deel wordt ten laste van de winst-en-verliesrekening 
verantwoord onder de post overige waardeveranderin-
gen vastgoed.

Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van 
de onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. 
(Ongerealiseerde) winsten of verliezen ontstaan door 
een wijziging in de actuele waarde worden verant-
woord in de winst-en-verliesrekening. Wanneer op 
complexniveau de actuele waarde de boekwaarde 
op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
(kostprijs) overtreft, wordt een herwaarderingsreserve 
gevormd ten laste van de overige reserves die wordt 
toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op 
basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft 
de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve 
niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen). 

2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
 voor eigen exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve 
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in 
aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings-
prijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit 
hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering 
onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. 
Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De 
geactiveerde rente wordt berekend tegen 5%, bij groot 
onderhoud projecten wordt per project een afwijkend 
rentepercentage gehanteerd. Voor onroerende zaken 
waarvoor specifieke financiering is aangetrokken, wordt 
de interestvoet van deze specifieke financiering gehan-
teerd. Wanneer de marktwaarde van de onroerende 

zaken in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde 
grondslagen als voor de onroerende zaken in 
exploitatie (inclusief macro economische parameters), 
lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats. 
Deze afwaardering wordt in de resultatenrekening 
verantwoord onder ‘overige waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille’.

3 Onroerende zaken verkocht onder 
 voorwaarden
De onroerende zaken die in het kader van een regeling 
verkoop onder voorwaarden zijn overgedragen aan 
een derde en waarvoor de toegelaten instelling een 
terugkoopplicht kent worden gewaardeerd tegen 
actuele waarde zijnde de met de koper overeen-
gekomen contractprijs (eerste verwerking). De actuele 
waarde na eerste verwerking is de marktwaarde op 
basis van de regeling verkoop onder voorwaarden.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachts-
waarde wordt aan de passivazijde van de balans onder 
de langlopende schulden een terugkoopverplichting 
opgenomen. Deze schuld is een inschatting, gebaseerd 
op de reële waardeontwikkeling van het achterliggen-
de actief. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd in overeenstemming met de contractvoor-
waarden.
De waarde mutaties in onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden worden rechtstreeks in de 
winst-en-verliesrekening in de post “Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille” verant-
woord. De waarde mutaties inzake de terugkoopver-
plichting worden rechtstreeks in de winst- en verliesreke-
ning in de post “Waardeveranderingen verplichtingen 
uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden” verantwoord. 

Materiële vaste activa
4 Onroerende en roerende zaken ten 
 dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie worden gewaardeerd op basis van de ver-
krijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvin-
gen en indien van toepassing met bijzondere waarde-
verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd 
op de geschatte economische levensduur en 
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worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven.

Financiële vaste activa     
5 Latente belastingvordering 
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belasting-
latenties opgenomen, indien en voor zover het waar-
schijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner 
tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn 
gewaardeerd tegen contante waarde en hebben over-
wegend een langlopend karakter. 

Deelnemingen (enkelvoudige balans)
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het 
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatie-
methode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij 
de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de 
waarderingsgrondslagen van SallandWonen gehanteerd. 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaar-
de worden op nihil gewaardeerd. Wanneer Salland
Wonen garant staat voor de schulden van de betreffen-
de deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze 
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen 
op deze deelneming gevormd en voor het overige on-
der de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de 
door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de 
verwachte betalingen door SallandWonen ten behoeve 
van deze deelneming.    

Vlottende activa
6 Voorraad materialen 
De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen ver-
krijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde.   

7 Voorraad opgeleverde kooplocaties
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad 
grondposities. Opgeleverd vastgoed bestemd voor 
verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs 
of lagere netto-opbrengstwaarde. Leegstaande panden 
voor de verkoop worden gewaardeerd tegen markt-
waarde of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere 
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 
beoordeling van de voorraden.

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe 
loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend inclusief toe-
gerekende rente en uren. De netto-opbrengstwaarde is 
gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek 
van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

8-10 Vorderingen  
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgeno-
men tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

11 Liquide Middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder de 
kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen
12 Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van activa die worden 
gewaardeerd tegen actuele waarde worden verwerkt 
in het resultaat. De herwaarderingsreserve wordt 
gevormd ten laste van de overige reserves. 
De herwaarderingsreserve wordt gevormd per indivi-
dueel actief en is niet hoger dan het positieve verschil 
tussen boekwaarde op basis van actuele waarde en 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor het DAEB 
en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt de herwaar-
deringsreserve bepaald per waarderingscomplex. Bij 
het bepalen van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
wordt uitgegaan van de initiële verkrijgings- of ver-
vaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige 
afschrijving of waardevermindering. De herwaarde-
ringsreserve wordt verminderd met de gerealiseerde 
herwaardering. Als een actief wordt vervreemd, valt 

een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met 
betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige 
reserves.

Voorzieningen   
15 Voorziening onrendabele investeringen  
 en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare 
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt 
die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geforma-
liseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake 
wanneer uitingen namens SallandWonen zijn gedaan 
richting huurders, gemeenten of overige stakeholders 
aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. 
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluit-
vormingsproces van SallandWonen rondom project-
ontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke 
verplichting is sprake indien de besluitvorming van een 
investeringsbesluit genomen is. De aannames gedaan 
bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke 
verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke rea-
lisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer 
wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in 
het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures 
en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele 
investeringen worden als bijzondere waardeverande-
ring in mindering gebracht op de stichtingskosten van 
het project. Indien en voor zover de verwachte verliezen 
de investeringen overstijgen, wordt voor dit meerdere 
een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen 
wordt in dit verband verstaan het verschil tussen de 
verwachte marktwaarde en de stichtingskosten, indien 
de stichtingskosten de hoogste zijn van beide.

16 Latente belastingverplichtingen
Voor een toelichting op de waarderingsgrondslag voor 
het bepalen van de voorziening latente belastingver-
plichting wordt verwezen naar de post belastingen. 
De voorziening latente belastingverplichting is gewaar-
deerd tegen contante waarde, gebaseerd op het tarief 
waartegen de afwikkeling naar verwachting zal plaats-
vinden, rekening houdend met een netto-rente 
van 1,9%.

17-18 Langlopende Schulden
Bij de eerste waardering van langlopende schulden 
worden deze opgenomen tegen reële waarde vermin-
derd met direct daartoe te rekenen transactiekosten. 
Langlopende en kortlopende schulden en overige 
financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve rentemethode.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar van 
de langlopende schulden is opgenomen onder de 
kortlopende schulden.

19 Verplichtingen uit hoofde van onroerende  
 zaken verkocht onder voorwaarden
SallandWonen heeft in het kader van de verkoop van 
woningen onder voorwaarden een terugkoopverplich-
ting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van 
de woningen. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de 
terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de 
verplichting onder de kortlopende schulden verant-
woord. Voor de post “Terugkoopverplichting woningen 
verkocht onder voorwaarden” wordt verder verwezen 
naar hetgeen onder “Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden” is opgenomen.

20-23  Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden 
deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met 
direct daartoe te rekenen transactiekosten.
De kortlopende schulden worden na de eerste waarde-
ring gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 
volgens de effectieve rente methode. Winst of verlies 
worden in de winst- en verliesrekening opgenomen 
zodra de verplichtingen niet langer op de balans 
worden opgenomen, alsmede het amortisatieproces.

Grondslagen van resultaatbepaling 
in de jaarrekening
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de 
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gereali-
seerd. Verliezen worden opgenomen in het jaar waarin 
zij voorzienbaar zijn. De winst- en verliesrekening wordt 
gepresenteerd conform het functionele model. 
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Om tot de functionele indeling te komen wordt gebruik 
gemaakt van een kosten verdeelstaat. Hierbij worden
de niet direct toerekenbare lasten toegerekend aan de 
verschillende activiteiten. De verdeelsleutel is bepaald 
op basis van de werkelijke activiteiten van de werk-
nemers. 

24 Huuropbrengsten 
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloei-
end uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten. 
Huuropbrengsten worden lineair in de winst- en ver-
liesrekening opgenomen gedurende de looptijd van de 
huurovereenkomst. De huren worden jaarlijks binnen de 
wettelijke kaders verhoogd in overeenstemming met het 
huurbeleid van SallandWonen.   

25 Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeenge-
komen bijdragen van huurders en worden aangemerkt 
als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van 
de goederen en diensten. De bijdragen zijn voor de 
dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. 
Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen 
vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden 
verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

26 Lasten servicecontracten
De lasten servicecontracten betreffen de kosten voor 
levering en dienst zoals energie, glasverzekering en 
zonnepanelen.

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

28 Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar 
toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaats-
gevonden. Onder deze post worden de kosten ten 
behoeve van planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, 
klachtenonderhoud en contractonderhoud verantwoord. 
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werk-
zaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 

worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende 
rechten en verplichtingen.

29 Overige directe exploitatielasten 
 exploitatie bezit
Onder deze post worden kosten verantwoord die direct 
veroorzaakt worden doordat SallandWonen vastgoed 
heeft, maar die niet aan de activiteiten verhuur, beheer, 
onderhoud of leefbaarheid toegerekend kunnen wor-
den. Voorbeelden hiervan zijn de verhuurderheffing, 
belastingen en verzekeringskosten. 

30-32  Netto gerealiseerd resultaat verkoop  
   vastgoedportefeuille
De post ‘Netto gerealiseerd resultaat verkoop vast-
goedportefeuille’ betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de gemaakte direct toere-
kenbare verkoopkosten en de geactiveerde waarde 
met betrekking tot het vastgoed. Opbrengsten uit de 
verkoop van onroerende zaken worden in de winst- en 
verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s 
en voordelen van eigendom aan de koper zijn overge-
dragen, de inning van de verschuldigde vergoeding 
waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten 
betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen spra-
ke is van aanhoudende betrokkenheid van management 
bij de onroerende zaken. Opbrengsten van de verkoch-
te huurwoningen worden verantwoord op het moment 
van juridische levering (passeren transportakte).

33-35 Waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderin-
gen voorraden en de waardeveranderingen met betrek-
king tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed 
in exploitatie en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie.

36-37  Nettoresultaat overige activiteiten
Onder deze post zijn de opbrengsten en kosten van 
beheer voor derden en VvE beheer verantwoord.

38 Overige organisatiekosten
Onder de post overige organisatiekosten worden 
kosten verantwoord die niet zijn toe te rekenen aan de 
primaire activiteiten van SallandWonen. Het betreft hier 

niet-object gebonden kosten en algemene organisatie-
kosten.

39 Kosten omtrent leefbaarheid
Onder de post leefbaarheid zijn leefbaarheidsuitga-
ven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten 
opgenomen. Voorbeelden van sociale activiteiten zijn 
wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van bewo-
nersinitiatieven, uitgaven inzake bestrijding overlast, 
buurtbemiddeling en schuldsanering. Bij fysieke activitei-
ten kan gedacht worden aan uitgaven voor groenvoor-
ziening, schoonmaakkosten of kosten voor verlichting 
van achterpaden.

40-41 Financiële baten en lasten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verlies-
rekening verwerkt rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun 
bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. 
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende 
verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. 
(Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast 
aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend 
zodanig dat tezamen met de over de lening verschul-
digde rentevergoeding de effectieve rente in de winst- 
en verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de 
amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten 
en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waar-
over zij verschuldigd worden.

42 Belastingen
Belastingen over de resultaten omvatten de over de 
verslag¬periode verschuldigde en verrekenbare winstbe-
lastingen en latente belastingen. De belastingen worden 
in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens 
voor zover deze betrekking hebben op posten die 
rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, 
in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt 
verwerkt. 

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare 
belasting is de naar verwachting te betalen belasting 
over de belastbare winst over het boekjaar, rekening 
houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellings-
overeenkomst (VSO), berekend aan de hand van 
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, 

dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is be-
sloten, en eventuele correcties op de over voorgaande 
jaren verschuldigde belasting.

Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel 
een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen 
tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten 
behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale 
boekwaarde van die posten. 

Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in 
de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn 
die voor de realisatie van het tijdelijke verschil dan 
wel compensabele verliezen kunnen worden aange-
wend. Latente belastingvorderingen worden per iedere 
verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet 
langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangen-
de belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder 
de financiële vaste activa. Het deel met een verwachte 
looptijd korter dan een jaar wordt toegelicht. De laten-
ties worden gewaardeerd tegen contante waarde.

Resultaat uit deelnemingen 
(enkelvoudige winst- en verliesrekening)
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van be-
tekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële 
beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie 
toekomende aandeel in het resultaat van deze deelne-
mingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij 
SallandWonen geldende grondslagen voor waardering 
en resultaatbepaling. 

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis 
op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 
wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking 
hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst- en ver-
liesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een 
kostenverdeelstaat. De kostenverdeelstaat dient een zo 
betrouwbaar mogelijke weergave te zijn van de werke-
lijkheid maar geen exactheid. Hierbij is de afweging 
belangrijk tussen enerzijds nauwkeurigheid en ander-
zijds de administratieve lasten die hiermee gepaard 
gaan. Middels deze kostenverdeelstaat worden de 
kosten van personeel, organisatie en afschrijving toege-
rekend naar de activiteiten zoals opgenomen in de 
functionele winst- en verliesrekening. Om tot deze 
verdeling te komen wordt jaarlijks bepaald hoe de 
tijdsbesteding van de medewerkers is geweest. Deze 
tijdsbesteding is de basis voor de toerekening van de 
diverse kosten aan de activiteiten in de functionele 
jaarrekening.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de 
directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomover-
zicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. 
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide 
beleggingen. Winstbelastingen, ontvangen interest, 
betaalde interest en ontvangen dividenden worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschap-
pijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit inves-
teringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen 
heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen 
aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken 
van de aankoopprijs. 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaats-
vindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 
leasetermijnen uit hoofde van het financiële lease-
contract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft 
op de interest als een uitgave uit operationele 
activiteiten.

Continuïteitveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling. 1. DAEB en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie  2021  2020

   DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB

Aanschaffingswaarde 379.275 40.520 363.361 40.781

Cumulatieve waardevermindering 355.124 973 323.121 -430

Boekwaarde per 1 januari 734.399 41.493 686.482 40.351

    

Mutaties in het boekjaar    

Nieuwbouw  4.593   -    4.335 -

Investeringen na eerste waardering  9.766   1 6.959 17

Afwaardering investering na eerste waardering -4.860 - -4.432 -

Aankopen  - - 2.931 -

Verkopen   -3.610  -416  -3.557 -208

Naar vastgoed in ontwikkeling - - -384 -

Naar voorraad  -1.602   -    - -

Terugkoop verkoop onder voorwaarden  156  -    140 -

Waardeveranderingen verantwoord in het resultaat  158.537   9.476  41.925 1.333

Totale mutaties in het boekjaar  162.980   9.061  47.917 1.142

    

Aanschaffingswaarde 392.870 39.959 379.275 40.520

Cumulatieve waardevermindering 504.509 10.596 355.124 973

Boekwaarde per 31 december 897.379 50.555 734.399 41.493

10.6 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021

Per 31 december 2021 is in totaal € 540 miljoen 
aan ongerealiseerde herwaarderingen in de herwaar-
deringsreserves begrepen (2020: € 401 miljoen) 
uit hoofde van de waardering van het vastgoed in 
exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De 
waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met 
het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is 
daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven 
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële 
besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de 
jaarverslaggeving.  

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering 
is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Salland-
Wonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrij-
elijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen 
de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB bezit 
in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 
maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
demografie en ontwikkeling van de behoefte aan soci-

ale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van 
de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende 
huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voor-
zien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een 
beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij 
mutatie van een woning slechts in uitzonderingssitua-
ties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn 
de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan 
ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de 
beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarreke-
ning verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het 
eigen vermogen) in de toekomst zal worden gereali-
seerd. Het bestuur van SallandWonen heeft een inschat-
ting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen 
dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange 
termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met 
het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB bezit 
in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van 
dit bezit en bedraagt circa € 504 miljoen. 
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Marktwaarde   947.934

Afslag wegens beschikbaarheid  -66.310 

Afslag wegens betaalbaarheid – huur  -262.626 

Afslag wegens betaalbaarheid – verhuurderheffing  -51.958 

Afslag wegens kwaliteit  -145.678 

Afslag wegens beheer  4.474 

Maatschappelijke bestemming   522.098

Beleidswaarde   425.836

Dit impliceert dat circa 66% van het totale eigen vermo-
gen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 
Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, 
is dit aan fluctuaties onderhevig.

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Salland-
Wonen en beoogt inzicht te geven in de verdien-
capaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande 
van dit beleid. De grondslagen voor de beleidswaarde 
van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de 
grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde met 
uitzondering van:
• Enkel uitgaan van het door exploiteerscenario, 
 derhalve geen rekening houden met een uitpond-
 scenario en geen rekening houden met voorgenomen 

verkopen van vastgoed in exploitatie.
• Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in 

plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte 
 moment van (huurders)mutatie.
• Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, be-

paald overeenkomstig het (onderhoud)beleid van de 
corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde 
meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoed-
bezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.

• Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten 
in plaats van marktconforme lasten ter zake, Hieron-
der worden verstaan de directe en indirecte kosten 
die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 
beheersactiviteiten van de corporatie zoals deze 
worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur 
en beheersactiviteiten’ in de resultatenrekening.

• Voor de afslag wegens beschikbaarheid worden ten 
opzichte van de marktwaarde de overdrachtskosten 
op 0 gezet.

Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de 
marktwaarde in verhuurder staat gehanteerde uitgangs-
punten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de 
toekomstige exploitatie – zoals toegepast voor de 
bepaling van de beleidswaarde van de activa in 
exploitatie – afgeleid van de meerjarenbegroting
(ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten 
van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke 
voorschriften opgenomen in RtiV artikel 15. 

SallandWonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald 
die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. 
Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve 
van invloed op deze waarde.

Sensitiviteitsanalyse
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de 
voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning 
teruggerekend) als volgt:

Uitgangspunt per woning 2021 2020

Disconteringsvoet 5,8% 5,9%

Streefhuur per maand 599 586

Lasten onderhoud en beheer per jaar 3.148 3.191

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk 
effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:

Effect op beleidswaarde Mutatie Effect op Effect op
   t.o.v. uitgangspunt  beleidswaarde 2021 beleidswaarde 2020

Disconteringsvoet 0,5% hoger 38.049 lager 28.509 lager

Disconteringsvoet 0,5% lager 45.968 hoger 33.631 hoger

Streefhuur per maand € 25 hoger 27.664 hoger 25.352 hoger

Streefhuur per maand € 25 lager 28.867 lager 27.494 lager

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 100 hoger 46.103 lager 16.437 lager

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 100 lager 11.631 lager 16.565 hoger

2. Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB 2021 2020

Stand per 1 januari  

Aanschaffingswaarde 4.684 2.734

Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde -944 -1.228

Boekwaarde 3.740 1.506
  

Mutaties in het boekjaar  

Investeringen  2.882   8.567 

Ten laste van voorziening onrendabele investeringen  -305   -1.998 

Naar exploitatie – woningen in exploitatie genomen  -5.642   -6.617 

Naar exploitatie – afwaardering in verband met reële waarde  777   2.282 

Totale mutaties in het boekjaar  -2.288  2.234
  

Stand per 31 december  

Aanschaffingswaarde 1.924 4.684

Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde -472 -944

Boekwaarde  1.452  3.740

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie heeft 
betrekking op de lopende projecten welke nog niet 
zijn opgeleverd. In 2021 is er een drietal nieuwbouw 
projecten afgerond waarbij in totaal 27 woningen aan 
ons bezit zijn toegevoegd. Waardering van de opgele-
verde projecten heeft plaatsgevonden op basis van de 
toegerekende marktwaarde in verhuurde staat. 

Op basis van deze waarde is de definitieve onrenda-
bele top verantwoord, zie voor nadere uitsplitsing van 
deze onrendabele top de rubriek overige waarde-
veranderingen vastgoedbeleggingen in de winst- en 
verliesrekening. In 2021 is er voor € 500.000 aan 
eigen productie geactiveerd onder het vastgoed in 
ontwikkeling.

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 
ultimo 2021 is als volgt opgebouwd: Tabel: Beleidswaarde 2021

De ingerekende hogere streefhuur is door aftopping 
effectief € 24 hoger.
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4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2021 2020

Stand per 1 januari  

Aanschaffingswaarde 12.549 12.410

Cumulatieve afschrijvingen -5.723 -4.863

Boekwaarde 6.826 7.547
  

Mutaties in het boekjaar  

Investeringen  342  160 

Afboeking oude activa investering  -   -21 

Afschrijvingen  -965   -881 

Afboeking oude activa cumulatieve afschrijving  -   21 

Totale mutaties in het boekjaar -623 -721
  

Stand per 31 december  

Aanschaffingswaarde 12.891 12.549

Cumulatieve afschrijvingen -6.688 -5.723

Boekwaarde 6.203 6.826

Het aantal woningen opgenomen onder onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt 16 

Uitsplitsing boekwaardes 2021 2020

Grond en gebouwen 5.598 5.875

Inventaris  12 14

Automatisering 530 856

Vervoermiddelen 63 81

Totale boekwaarde 6.203 6.826

Voor het kantoorpand geldt dat  de grond niet wordt 
afgeschreven en dat voor het gebouw een afschrijvings-
termijn geldt van 30 jaar. Vervoersmiddelen hebben een 
afschrijvingstermijn van 7 jaar en de overige materiële 

  
    2021   2020

   Begin Mutatie Eind Begin Mutatie Eind

Lening portefeuille 144 -94 50 67 77 144

Afschrijving potentieel 1.218 -146 1.072 1.445 -227 1.218

Toekomstige verkopen 342 -253 89 165 177 342

Vestia  - 341 341   

Totaal boekwaarde 1.704 -152 1.552 1.677 27 1.704

Het tijdelijke verschil inzake de lening portefeuille 
bedraagt nominaal € 197.000, de latente belasting-
vordering bedraagt nominaal € 51.000. De looptijd 
van deze latentie bedraagt circa 1 jaar. Van deze latentie 
heeft € 197.000 een looptijd korter dan een jaar.

Ultimo 2021 bestaat er een waarderingsverschil tussen 
de commerciële en de fiscale waardering van het 
vastgoed in exploitatie. Dit verschil zal enkel worden 
gerealiseerd door afschrijving en bij sloop of verkoop. 
Hiervoor zijn aparte latenties gevormd. Voor het restant 
voorziet SallandWonen geen toekomstige afwikkeling. 
Realisatie neigt naar een oneindige duur, waardoor de 
contante waarde van dit verschil op nihil wordt gewaar-
deerd. Ultimo 2021 is de commerciële waarde van 
het vastgoed in exploitatie € 947,9 miljoen, de fiscale 
waarde bedraagt € 713,6 miljoen.

Het tijdelijke verschil inzake het afschrijvingspotentieel 
bedraagt nominaal € 4.389.000, de latente belasting-
vordering bedraagt nominaal € 1.132.000. De looptijd 
van deze latentie bedraagt circa 5 jaar. Bij deze latentie 
wordt geen rekening gehouden met de toekomstige 
WOZ waardeontwikkeling. Van deze latentie heeft 
€ 933.000 een looptijd korter dan een jaar.

Het tijdelijke verschil inzake toekomstige verkopen 
bedraagt nominaal € 365.000, de latente belastingvor-

dering bedraagt nominaal € 89.000. De looptijd van 
deze latentie bedraagt circa 5 jaar. Dit betreft woningen 
waarvan de fiscale waarde hoger is als de commerciële 
waarde. Bij woningen met een lagere fiscale waarde-
ring, wordt het verschil als gevolg van toepassing van 
de HIR niet gerealiseerd, derhalve wordt dit verschil niet 
gewaardeerd. Van deze latentie heeft 
€ 63.000 een looptijd korter dan een jaar.

Naast de hiervoor genoemde waarderingsverschillen 
is er ook sprake van een waarderingsverschil op de 
activa ten dienste van de exploitatie, en de voorraad 
grondposities. Vanwege de beperkte omvang zijn de 
belastingvorderingen met betrekking tot deze waarde-
ringsverschillen niet gewaardeerd. De contante waarde 
van het waarderingsverschil op de activa ten dienste 
van bedraagt € 62.000. De nominale van dit waarde-
ringsverschil bedraagt € 285.000. De looptijd van de 
latentie bedraagt circa 7 jaar. De contante waarde van 
het waarderingsverschil op de voorraad grondposities 
bedraagt € 77.000. De nominale waarde van dit 
waarderingsverschil bedraagt € 303.000. De looptijd 
van de latentie bedraagt circa 1 jaar.

In 2021 heeft de leningruil Vestia plaatsgevonden. 
Hierbij is een marktconforme lening aangetrokken die 
vervolgens is geruild tegen een hoogrentende lening 
van collega corporatie Vestia. Het verschil in de reële 

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2021 2020

Stand per 1 januari 2.723 2.487
  

Mutaties in het boekjaar  

Waardemutaties 526 376

Terugkoop woningen -156 -140

Totale mutaties in het boekjaar 370 236
  

Stand per 31 december 3.093 2.723

(2020: 17). Ultimo boekjaar zijn er geen onverkochte 
woningen gelabeld voor verkoop onder voorwaarden.

vaste activa worden lineair in 5 jaar afgeschreven. 
Er zijn geen materiële vaste activa als zekerheid gesteld 
voor de langlopende schulden.

5. Latente belastingvordering 2021 2020

Stand per 1 januari 1.704 1.677
  

Mutatie in het boekjaar -152 27
  

Stand per 31 december 1.552 1.704
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waarde van beide leningen is verantwoord als volkshuis-
vestelijke bijdrage. Fiscaal gezien komen deze kosten 
voor 50% ten laste van het belastbaar resultaat 2021 
en voor 50% ten laste van het belastbaar resultaat in 
2022. Als gevolg hiervan ontstaan een actieve 
belastinglatentie. Het tijdelijke verschil inzake de 
leningruil bedraagt nominaal € 1.346.000. De 
nominale waarde van de latentie bedraagt € 347.000. 
De looptijd van de latentie is korter dan een jaar.

Met ingang van 1 januari 2019 is de ATAD-richtlijn 
van toepassing waardoor voor de bepaling van het 
fiscaal belastbaar bedrag de renteaftrek beperkt is. De 
aftrekbeperking ziet toe op het meerdere van 30% van 
de fiscale EBITDA met een ondergrens van € 1 miljoen 
(ATAD-norm). Indien in toekomstige jaren de rente daalt 
onder de hiervoor genoemde ATAD-norm is de eerder 

niet in aftrek genomen rente alsnog aftrekbaar. Hierdoor 
ontstaat een tijdelijk verschil. Ultimo 2021 bedraagt het 
saldo niet aftrekbare rente € 3.988.000. Op basis van 
de fiscale meerjarenbegroting is de inschatting gemaakt 
dat deze niet aftrekbare rente in de komende 10 jaar 
niet alsnog aftrekbaar is, derhalve is dit tijdelijke 
verschil niet gewaardeerd.

SallandWonen beschikt over een tijdelijk waarderings-
verschil in de materiele vaste activa in ontwikkeling in 
combinatie met de voorziening onrendabele investe-
ringen. Realisatie van dit verschil kan dan wel plaats-
vinden via afschrijving na ingebruikname, dan wel bij 
toekomstige verkoop. Omdat SallandWonen niet het 
voornemen heeft van verkoop, zal realisatie als gevolg 
van duurzame doorexploitatie, neigen naar een onein-
dige duur en derhalve worden gewaardeerd op nihil.

6-7.   Voorraden 2021 2020

Vastgoed bestemd voor verkoop 2.637 1.019

Overige voorraden 26 144

Totaal voorraden 2.663 1.163

De voorraad vastgoed bestemd voor verkoop bestaat uit 
nog niet verkochte grondposities, en woningen aan-
gemerkt voor verkoop die ultimo boekjaar leegstaan. 
Ultimo 2021 zijn er 9 woningen opgenomen onder de 
voorraad, naar verwachting worden al deze woningen 

binnen één jaar verkocht. De grondposities worden 
gewaardeerd op basis van historische kostprijs, of 
lagere netto-opbrengstwaarde. De leegstaande 
woningen worden gewaardeerd op basis van de 
marktwaarde.

Vorderingen 2021 2020

Huurdebiteuren 240 341

Overige vorderingen - -

Overlopende activa 229 180

Totaal vorderingen 469 521

8. Huurdebiteuren 2021 2020

Zittende huurders 182 222

Vertrokken huurders 178 285

Voorziening debiteuren -120 -166

Totaal huurdebiteuren 240 341

Alle onder de vlottende activa opgenomen vorderingen 
hebben een looptijd van minder dan één jaar.

9. Overige vorderingen 2021 2020

Diverse overige vorderingen - -

10. Overlopende activa 2021 2020

Te activeren activa - -

Transitoria  229 180

Totaal overlopende activa 229 180

11. Liquide middelen 2021 2020

Kas   2 2

Rabobank  290 3.260

Bank Nederlandse Gemeenten 5.275 2.694

Totaal overlopende activa 5.567 5.956

12-14.  Eigen vermogen 2021 2020

Stand per 1 januari 593.718 549.343

Resultaat boekjaar 172.093 44.375

Stand per 31 december 765.811 593.718

      2021   2020

   Herwaardering Overige Resultaat Herwaardering Overige  Resultaat
   reserve reserves  reserve reserves 

1 januari  401.162 148.181 44.375 373.428 139.744 36.171

Resultaat vorig boekjaar  44.375 -44.375  36.171 -36.171

Resultaat boekjaar   172.093   44.375

Gerealiseerde herwaarderingen -2.546 2.546 - -2.297 2.297 -

Niet gerealiseerde herwaarderingen 141.089 -141.089 - 30.031 -30.031 -

31 december 539.705 54.013 172.093 401.162 148.181 44.375

Voorzieningen 2021 2020

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering 1.819 5.627

Latente belastingverplichtingen - -

Totaal voorzieningen 1.819 5.627

Voorstel tot resultaatbestemming
SallandWonen kent geen statutaire resultaatbestemming 
van het eigen vermogen. Het voorstel is om het resultaat 

over 2021 ten gunste van de overige reserves te 
brengen. 
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De voorziening latente belastingen ziet op de resterende 
opwaardeerverplichting. In verband met gewijzigde 
inzichten in de sector over hoe om te gaan met het tot 
waardering laten komen van (tijdelijke) verschillen en 

Langlopende schulden 2021 2020

Schulden aan overheid 6.337 7.891

Schulden aan kredietinstellingen 182.570 177.641

Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken VoV 2.621 2.129

Totaal langlopende schulden 191.528 187.661

17. Schulden aan overheid 2021 2020

Stand per 1 januari 7.891 8.535

Mutaties in het boekjaar  

Nieuwe leningen - -

Aflossingen -1.689 -252

Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden 135 -392

Totale mutaties in het boekjaar -1.554 -644

Stand per 31 december 6.337 7.891

Aflossingsverplichting volgend boekjaar 508 643

18. Schulden aan banken 2021 2020

Stand per 1 januari 177.641 159.962

Mutaties in het boekjaar  

Nieuwe leningen 17.823 20.000

Aflossingen -12.848 -7.650

Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden -46 5.329

Totale mutaties in het boekjaar 4.929 17.679
  

Stand per 31 december 182.570 177.641

Aflossingsverplichting volgend boekjaar 2.867 2.821

Onder de post schulden aan banken is in 2021 tevens de agio op de leningruil Vestia opgenomen.

Rentevoet
De gemiddelde rentevoet van de leningen overheid 
en kredietinstellingen bedraagt circa 2,56 % (2020: 
circa 2,82 %). De rente van de vastrentende leningen 
is dan wel voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel 
tot het renteherzieningsmoment. 
Het risico van deze leningen betreft: 
• Op het moment van renteherziening indien de rente 

hoger dan wel lager is dan de oude contractrente. 
• De herfinanciering van de tussentijdse en eind-
 aflossingen van de lening in een nieuwe lening met 

een hogere dan wel lagere contractrente. 
• De rente van de variabel rentende leningen 
 (zogeheten roll-over leningen) zijn allen gebaseerd 

op 3-maands Euribor.De rente van de roll-over 
leningen kent een spread van 0 tot en met 6 punten 
boven Euribor. 

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat 
bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente 
en een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de 
volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag 
geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de 
eerste minimale looptijd 5 jaar bedraagt. Na 5 jaar 
dient een nieuwe liquiditeitsopslag met de bank 
over-gekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de 
huidige basisrenteleningen bedraagt tussen 0,36% en 
0,43%.

Vervalkalender eindaflossingen lening portefeuille 2021 2020

Resterende looptijd < 1 jaar - 419

Resterende looptijd 2 – 5 jaar 10.370 473

Resterende looptijd > 5 jaar 179.221 188.105

Totaal lening portefeuille 189.591 188.997

Zekerheden
De onroerende en roerende zaken in exploitatie zijn 
(nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen onder 
borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft hierbij 
het recht van eerste hypotheek. Voor deze borgstelling 
wordt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
een obligo per lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn 
de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met 
geborgde leningen zijn gefinancierd niet met hypo-
thecaire zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar 
bestaande obligoverplichting is onder de “Niet in de 

balans opgenomen activa en verplichtingen” opgeno-
men. De zekerheid is verkregen tot een bedrag van
€ 190.404.000 (2020: € 184.052.000). Tevens is 
voor een bedrag van € 3.152.000 garantie verstrekt 
door de gemeente Olst-Wijhe.

Reële waarde langlopende schulden
De reële waarde van de langlopende leningen wordt 
berekend als de contante waarde van de toekomstige 
rente- en aflossingsverplichtingen. De reële waarde van 
de langlopende schulden bedraagt € 248.011.000
per 31 december 2021.

16. Latente belastingverplichtingen 2021 2020

Stand per 1 januari - -

Mutaties in het boekjaar - -

Stand per 31 december - -

15. Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering 2021 2020

Stand per 1 januari 5.627 8.890

Mutaties in het boekjaar  

Dotatie voorziening nieuwe projecten 1.599 3.303

Mutatie voorziening nieuwe projecten -654 -705

Mutatie voorziening bestaande projecten -21 -1.648

Mutatie voorziening afgeronde projecten -4.732 -4.213

Totale mutaties in het boekjaar -3.808 -3.263

Stand per 31 december 1.819 5.627

de onzekerheid over het moment en de omvang van de 
toekomstige belastingafdracht is dit waarderingsverschil 
ultimo 2021 niet gewaardeerd.

 De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten (materiële activa in ontwikkeling). SallandWonen heeft  voor een  
 zestal projecten een voorziening getroffen. 
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De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van 
en voor overheden en instellingen van maatschappelijk 
belang. BNG is een structuurvennootschap. Aandeel-
houders van de bank zijn uitsluitend overheden. De 
Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere 

helft is in handen van gemeenten, provincies en een 
hoogheemraadschap. Nederlandse Waterschapsbank 
N.V. is een financiële dienstverlener voor de overheids-
sector.  Alle aandelen van de bank zijn in handen van 
overheden. Het tegenpartijrisico is hiermee gemitigeerd.

19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV 2021 2020

Stand per 1 januari 2.129 2.162

Mutaties in het boekjaar  

Waardemutaties 623 85

Terugkoop woningen -131 -118

Totale mutaties in het boekjaar 492 -33
  

Stand per 31 december 2.621 2.129

Het aantal woningen opgenomen onder onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt 16 

Kortlopende schulden 2021 2020

Schulden aan banken 3.375 3.464

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.512 1.685

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 1.119 3.035

Overlopende passiva 3.769 3.335

Totaal kortlopende schulden 9.775 11.519

20. Schulden aan banken 2021 2020

Aflossingsverplichting leningen banken 3.375 3.464

21. Schulden aan leveranciers 2021 2020

Schulden aan leveranciers 1.512 1.685

22. Schulden ter zake van belastingen & premies sociale verzekeringen 2021 2020

Vennootschapsbelasting 365 1.789

Omzetbelasting 568 1.049

Loonheffing 186 197

Premies sociale verzekering en pensioenpremie - -

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 1.119 3.035

23. Overlopende passiva 2021 2020

Niet vervallen rente 2.190 2.276

Reservering verlofuren 231 202

Vooruit ontvangen huur 386 405

Te verrekenen servicekosten 142 129

Nog te ontvangen facturen 31 -

Diverse overlopende passiva 789 323

Totaal overlopende passiva 3.769 3.335

Financiële instrumenten
Algemeen
De toegelaten instelling loopt kredietrisico over financiële 
vaste activa, vorderingen en effecten. Het maximale 
kredietrisico inzake financiële vaste activa bedraagt 
€ 1,4 miljoen (zijnde een latente belastingvordering). 
Het maximale kredietrisico inzake vorderingen 
bedraagt € 1,4 miljoen en het maximale kredietrisico 
inzake effecten bedraagt € 0,-. De vorderingen van de 
toegelaten instelling uit hoofde van de huurdebiteuren 
ad € 0,24 miljoen zijn gespreid over een groot aantal 
huurders. De vorderingen op deelnemingen bedragen 
in totaal (langlopend en kortlopend) € 0,45 miljoen 
en hebben betrekking op de deelneming Het Saalien 
Holding BV. Zie voor een nadere toelichting de post 
deelnemingen in de enkelvoudige balans. 

Beleggingsrisico
De Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten 
instellingen volkshuisvesting zijn geïntegreerd in het 
treasurystatuut. Naast de (vordering op) deelnemingen 
heeft SallandWonen geen beleggingen, waardoor zij 
terzake geen (wezenlijke) beleggingsrisico’s loopt.

Liquiditeitsrisico
De toegelaten instelling beschikt ultimo 2021 niet over 
een kredietfaciliteit.

Kredietrisico
De toegelaten instelling maakt in de normale bedrijfs-
uitoefening gebruik van uiteenlopende financiële in-
strumenten die de toegelaten instelling blootstellen aan 
markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft financiële 
instrumenten die in de balans zijn opgenomen en interest 
derivaten om toekomstige kasstromen af te dekken. 
De toegelaten instelling handelt niet in deze financiële 
derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om 
de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij 
of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een 
tegenpartij van aan de toegelaten instelling verschuldigde 
betalingen, blijven eventuele daaruit voortvloeiende 
verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbe-
treffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve 
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn 
slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke 
financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet 
van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.  

Renterisico en kasstroomrisico
De toegelaten instelling loopt renterisico over de rente-
dragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen 
en schulden met variabele renteafspraken loopt de toe-
gelaten instelling risico ten aanzien van de toekomstige 
kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen 

Tegenpartijrisico 2021 2020

BNG   93.254 94.601

NWB  62.298 69.261

SNS   10.000 10.000

Gemeente  5.079 6.275

Energiefonds 3.860 3.860

Achmea  5.000 5.000

ABP   10.100 -

Totaal lening portefeuille 189.591 188.997

Alle onder de kortlopende schulden hebben een 
verwachte looptijd van minder dan één jaar.

(2020:17). Ultimo boekjaar zijn er geen onverkochte 
woningen gelabeld voor verkoop onder voorwaarden.

De aflossingsverplichting bestaat uit 3 miljoen reguliere 
aflossing en 0,3 miljoen eindaflossing.
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en schulden loopt de toegelaten instelling risico’s over 
de marktwaarde. Met betrekking tot bepaalde variabel 
rentende schulden heeft de toegelaten instelling interest 
derivaten afgesloten, waarbij de variabele rente wordt 
omgezet naar een vaste rente. Zie voor een nadere 
toelichting inzake de renteherzieningsdata- en 
aflossingsdata, het tegenpartijrisico en de onderpand-
verplichtingen inzake rente-instrumenten, de toelichting 
bij de langlopende schulden. 

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde 
financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide 
middelen en kortlopende schulden, benadert de 
boekwaarde ervan. SallandWonen heeft geen effecten. 
De reële waarde van de schulden aan overheid en 
kredietinstellingen bedraagt ultimo 2021 
€ 248.011.000 (2020: € 256.098.000) en is daarbij 
gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille 
(exclusief interestderivaten) gebruikmakend van een 
disconteringsvoet gebaseerd op actuele marktrente voor 
vergelijkbare leningen. De boekwaarde bedraagt ultimo 
2020 € 189.591.000 (2020: € 188.996.000). 
De reële waarde van de vorderingen op deelnemingen 
is niet voldoende betrouwbaar te bepalen. Voor nadere
informatie wordt verwezen naar de toelichting op de 
post deelnemingen in deze jaarrekening. De reële 
waarde van de overige langlopende schulden (waar 
onder de terugkoopverplichting inzake verkocht onder 
voorwaarden) benadert de boekwaarde ervan.

Valutarisico
SallandWonen is alleen werkzaam in Nederland en 
loopt geen valutarisico’s.

Niet uit de balans blijkende rechten 
en verplichtingen
Obligo
Het obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw (WSW) uit hoofde van door het WSW geborgde 
leningen, welke opeisbaar wordt, indien blijkt dat het 
aan het WSW betaalde disagio en de achtergestelde 
leningen tezamen niet voldoende zijn om de aanspraken 
op het WSW te dekken. Per 31 december 2021 heeft 
SallandWonen een obligo uitstaan van € 7.315.655. 
Dit is berekend over de grondslag van € 190.017.000 

tegen een obligopercentage van 3,85%. Er zijn geen 
indicaties dat de obligo verplichting zal worden 
opgevraagd.

Vanaf 2021 is de obligolening een nieuw onderdeel 
van het borgstelsel van WSW. Dit betreft een lening met 
een variabele hoofdsom, waar enkel een beroep op 
wordt gedaan wanneer de jaarlijkse obligo heffing niet 
voldoende is om voldoende liquide middelen beschik-
baar te hebben in relatie tot de geborgde verplichtingen 
van het WSW. Ultimo 2021 is de hoogte van de obligo-
lening bij SallandWonen € 4.983.000. Er is geen 
indicatie dat de obligolening zal worden aangesproken.

Wet ketenaansprakelijkheid
In het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid, wordt 
met het oog op risicobeperking voor alle betreffende 
aannemers (nieuwbouw, planmatig- / mutatie- / 
dagelijks onderhoud) zowel de G-rekening constructie 
als de Btw-verleggingsregeling toegepast. Hierdoor is 
het risico vrijwel nihil. 

Vennootschappen onder Firma
Groepsmaatschappijen zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor schulden van vennootschappen onder firma waarin 
zij als firmant deelnemen. 

Fiscale eenheid
SallandWonen vormt samen met haar dochteronder-
nemingen een fiscale eenheid voor de heffing van 
vennootschapsbelasting en BTW. Elke vennootschap en 
de toegelaten instelling SallandWonen zijn aanspra-
kelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale 
eenheid betrokken vennootschappen.

Faillissementen bouwbedrijven
In 2007 is het faillissement over bouwbedrijf Bosch te 
Olst uitgesproken. De financiële schade voor Salland-
Wonen is op dit moment niet bekend. De afwikkeling 
van het faillissement bevindt zich in de afsluitende fase.

Terugkoopverplichting
SallandWonen heeft in 2008 het pand Olsterhof 26 
te Olst verkocht. In de verkoopovereenkomst is een 
terug verkoopmogelijkheid opgenomen. Op dit moment 
is er geen indicatie dat het pand op korte termijn 

teruggekocht moet worden, derhalve is deze 
verplichting niet gewaardeerd.

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen ten 
aanzien van nieuwbouw en renovatie tot een bedrag 
van € 27,4 miljoen.

Prestatieafspraken
SallandWonen heeft met de gemeenten binnen het 
werkgebied afspraken gemaakt ten aanzien van de 
betaalbaarheid van het woningaanbod, met name voor 
de doelgroep van beleid. Deze afspraken beperken de 
mogelijkheden tot huurverhoging bij het leegkomen van 
woningen.

10.7 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2021

24. Huuropbrengsten 2021 2020

Netto huren 39.836 39.052

Derving wegens oninbaarheid en leegstand -183 -247

Afboeking dubieuze debiteuren -79 -100

Mutatie voorziening oninbaarheid 47 4

Totaal huuropbrengsten 39.621 38.709

De huurderving is 0,45% van de jaarhuur (2020: 
0,56%). Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in 
Nederland. De netto huur is in 2021 niet verhoogd 

25. Opbrengsten servicecontracten 2021 2020

Vergoedingen 1.326 1.228

Derving wegens oninbaarheid en leegstand -2 -6

Totaalopbrengsten servicecontracten 1.324 1.222

26. Lasten servicecontracten 2021 2020

Servicekosten 623 632

Glasverzekering 84 81

Zonnepanelen 653 545

Totaal lasten servicecontracten 1.360 1.258

Dit betreft ontvangen bedragen van huurders en 
bewoners voor dekking van te maken en gemaakte 

vanwege de huurbevriezing. De gemiddelde huur-
verhoging in 2020 was 2,60%.

servicekosten. De kosten worden verantwoord onder 
de lasten servicecontracten.

27. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten  2021 2020

Direct toerekenbare lonen en salarissen 1.272 1.241

Toegerekende organisatiekosten 1.386 1.268

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 2.658 2.509
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De toegerekende organisatiekosten zijn gebaseerd op 
een interne inschatting van de urenbesteding naar 
activiteiten waarbij in hoofdlijnen onderscheid wordt 
gemaakt naar exploitatie, onderhoud, verkoop en 

28. Lasten onderhoudsactiviteiten 2021 2020

Dagelijks onderhoud 2.669 2.300

Mutatieonderhoud 482 440

Planmatig onderhoud 2.858 3.248

Contract onderhoud 1.230 1.004

Onderhoudslasten uit groot onderhoud projecten 4.764 5.531

Dekking eigen dienst -397 -393

Direct toerekenbare lonen en salarissen 1.719 1.650

Toegerekende organisatiekosten 1.056 1.192

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 14.381 14.972

29. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2021 2020

Belastingen 1.786 1.664

Verzekeringen 189 144

Verhuurderheffing 4.336 4.646

Saneringsheffing - -

Contributie Aedes 40 39

Heffing toezicht AW 15 30

Erfpacht  20 19

Totaal overige direct operationele lasten exploitatie bezit 6.386 6.542

In onderstaand overzicht zijn de totale lonen en salaris-
sen gepresenteerd op basis van de categorale indeling. 
Afzonderlijke presentatie hiervan is van toepassing 

Lonen en salarissen 2021 2020

Salarissen  3.330 3.152

Sociale lasten 539 502

Pensioenen 398 502

Overige personeelskosten 591 728

Totaal lonen en salarissen 4.858 4.884

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld 
aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij 

Toelichting aantal fte’s per afdeling  2021 2020

Directie  1 1

Support bestuur 3 3

Wonen  24 21

Bedrijfsvoering 15 17

Vastgoed  14 13

Totaal fte’s 57 55

Pensioenen
De gehanteerde pensioenregeling van SallandWonen is 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De 
belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: 
• Er is sprake van een middelloonregeling.
• Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaanden-

pensioen.
• De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar. 
• De regeling kent zowel een partner- en wezenpen-

sioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is 
verzekerd door middel van een opbouwregeling 
(uitkeringsovereenkomst). Voor het ouderdomspen-
sioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het 
bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een premie 
vast. Deze is momenteel vastgesteld op 27% van de 
pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor. 

• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, 
zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane 

 pensioenen en de premievrije aanspraken van 
 gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig 

 de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. 
Voor actieve deelnemers geldt dat het bestuur streeft 
naar verhoging met de loonontwikkeling van de 
branche Woningcorporaties. De toeslagverlening is 
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening 
en het is voor de langere termijn niet zeker of en in 
hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het be-
stuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in 
hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken 
worden aangepast.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereen-
komst zijn: 
1. Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht 

gesteld voor de werknemers en bestuurders van de 
toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen]. 

2. De toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappij-
en] is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastge-
stelde premies. In geen geval bestaat een verplichting 
tot bijstorting.

leefbaarheid. De organisatiekosten die worden door-
berekend hebben onder andere betrekking op lonen 
en salarissen en overige bedrijfslasten.

omdat deze niet afzonderlijk te herleiden zijn vanuit de 
winst- en verliesrekening.

SallandWonen, omgerekend naar het aantal vaste fte’s 
57 (2020: 55).
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3. Er is geen sprake van recht op teruggave/
 premiekorting.
 De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 

2021126,0% (ultimo 2020: 109,4%). De beleidsdek-
kingsgraad bedraagt ultimo 2021 118,8% (ultimo 
2020 103,1%). Met deze beleidsdekkingsgraad 
voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 
104,2% die is voorgeschreven door De Nederlandse 
Bank (DNB). Er is daarom geen sprake van een 

 dekkingstekort. De dekkingsgraad is wel lager dan 
de vereiste dekkingsgraad van 126,8%. SPW zal 
daarom in het eerste kwartaal van 2022 een her-
stelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond 
hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar 
tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de 
vereiste dekkingsgraad. Het bestuur heeft verder een 
financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven 
welke aanvullende maatregelen kunnen worden 

genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het 
bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan 
herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvul-
lende maatregelen moeten nemen. Tevens heeft het 
bestuur van het pensioenfonds in 2021 besloten de 
opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers 
en de ingegane pensioenen per 1 januari 2022 te 
verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was 

 ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de 
beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2021 hoger 
was dan 110%. Voor gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden was de ambitie van het fonds 
1,30% (stijging van de prijzen in de periode van juli 
2020 tot en met juli 2021) en is een toeslag verleend 
van 0,61%. Voor actieve deelnemers was de ambitie 
van het fonds 2,25% (cao-verhogingen in de sector 
in de periode van 31 juli 2020 tot en met 31 juli 
2021) en is een toeslag verleend van 1,05%.

30-32. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2021 2020

Opbrengst verkoop huurwoningen 5.808 5.003

Toegerekende organisatiekosten -205 -199

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.026 -3.765

Totaal resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.577 1.039

33-35. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2021 2020

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.358 -3.295

Toegerekende organisatiekosten -636 -565

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 168.013 43.258

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV -97 292

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 165.922 39.690

36-37. Netto resultaat overige activiteiten 2021 2020

Opbrengsten overige activiteiten 124 92

Kosten overige activiteiten -327 -468

Totaal resultaat overige activiteiten -203 -376

De overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
betreft de mutatie in de voorziening onrendabele 

In 2021 zijn 26 huurwoningen regulier verkocht.

Het nettoresultaat overige activiteiten bestaat uit opbreng-
sten en kosten die niet zijn toe te wijzen aan de reguliere 
activiteiten. Hier valt onder andere de vergoeding voor 

38. Overige organisatiekosten 2021 2020

Kosten externe controle 114 115

Kosten juridisch advies 44 28

Kosten fiscaal advies 36 17

Kosten waarderingen en taxaties 103 113

Kosten treasury 40 36

Obligo WSW 119 -

Volkshuisvestelijke bijdrage inzake Vestia deal 2.691 -

Toegerekende organisatiekosten 452 462

Totaal overige organisatiekosten 3.599 771

Specificatie accountantshonoraria 2021 2020

Onderzoek van de jaarrekening 2021 96 -

Andere controlediensten 2021 13 -

Onderzoek van de jaarrekening 2020 5 94

Andere controlediensten 2020 - 12

Onderzoek van de jaarrekening 2019 - 9

Totaal accountantshonoraria 114 115

39. Kosten omtrent leefbaarheid 2021 2020

Kosten leefbaarheid 86 68

Toegerekende organisatiekosten 574 581

Totaal leefbaarheid 660 649

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accoun-
tantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht.

De honoraria hebben betrekking op BDO Audit & 
Assurance BV. De in de tabel vermelde honoraria voor 
het onderzoek van de jaarrekening 2021 hebben 

het beheer van VvE’s en de vergoeding voor het beheer 
van de standplaatsen onder. Onder deze post worden 
ook de kosten van het huurdersonderhoud verantwoord.

betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek 
van de jaarrekening 2021, ongeacht of de werkzaam-
heden al gedurende het boekjaar 2021 zijn verricht. 

investeringen in het boekjaar en de overige waarde-
veranderingen van het vastgoed in ontwikkeling.
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40-41. Financiële baten en lasten 2021 2020

Renteopbrengsten uitgezette middelen en vorderingen - -

Geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling 146 217

Verschuldigde rente leningen -4.906 -5.209

Overige rentelasten -16 -85

Totaal financiële baten en lasten -4.776 -5.077

42. Belastingen 2021 2020

Acute vennootschapsbelasting 2021 -2.058 -

Acute vennootschapsbelasting 2020 -118 -2.526

Acute vennootschapsbelasting 2019 - -1.632

Mutatie latente belastingen -152 27

Totaal belastingen -2.328 -4.131

Het toepasselijk (wettelijke) belastingtarief bedraagt 25% 
(2020: 25%). Het effectieve belastingtarief, zijnde de 
belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt 

  
    2021   2020

   Bedrag Vpb Impact op % Bedrag Vpb Impact op %

Resultaat voor belastingen 174.421 43.605 25,00% 48.506 12.127 25,00%

Beperkt aftrekbare kosten (forfait) 13 3 0,00% 13 3 0,01%

Niet gewaardeerde tijdelijke verschillen -167.287 -41.821 -23,98% -39.729 -9.932 -20,47%

Effect ATAD 1.181 295 0,17% 1.384 346 0,71%

Mutatie latenties  152 0,09%  -27 -0,06%

Opstaptarief  -25 -0,01%  -17 -0,04%

Correctie voorgaande jaren  119 0,07%  1.632 3,37%

Totale belastinglast 8.328 2.328 1,34% 10.174 4.132 8,52%

Bezoldigingsinformatie op grond van de Wet 
normering topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens 
(WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing 
op SallandWonen. Het voor SallandWonen toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 175.000, het bezol-
digingsmaximum voor de woningcorporaties klasse F.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 M. Kool

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband als deeltijdfactor in fte 1,0

Dienstbetrekking Ja

 

Bezoldiging 

Beloningen plus belastbare onkostenvergoeding € 130.184

Beloningen betaalbaar op termijn € 18.195

Subtotaal  € 148.379

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 175.000

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -

Totale bezoldiging € 148.379

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

 

Bedragen x € 1 M. Kool

Functiegegevens 2020 Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband als deeltijdfactor in fte 1,0

Dienstbetrekking Ja

 

Bezoldiging 

Beloningen plus belastbare onkostenvergoeding € 125.418

Beloningen betaalbaar op termijn € 22.570

Subtotaal  € 147.988

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 168.000

Totale bezoldiging in 2020 € 147.988

als % van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 
1,3% (2020: 8,5%).
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Bezoldiging toezichthoudende 
topfunctionarissen
De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van com-
missarissen aan dat deze per 1 januari 2013 maximaal 
10% (lid) of 15% (voorzitter) mag bedragen van de voor 
de organisatie geldende maximale bezoldiging van de 

Bedragen x € 1 H. de Bruijn E.R. Veenstra

Functiegegevens Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 17.200 € 11.840

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 26.250 € 17.500

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - -

Totale bezoldiging € 17.200 € 11.840
  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
  

Bedragen x € 1 H. de Bruijn E.R. Veenstra

Functiegegevens 2020 Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
  

Totale bezoldiging in 2020 € 11.400 € 11.400
  

Individueel toepasselijk maximum € 16.800 € 16.800

bestuurder. Een commissaris die voor 1 januari 2013 is 
benoemd en wiens vergoeding hoger is dan de WNT 
aangeeft, kan deze hogere vergoeding blijven ontvangen 
tot het moment van herbenoeming op basis van over-
gangsrecht. De bezoldiging van de commissarissen in 
2021 exclusief BTW is als volgt:

Bedragen x € 1 R. Niehof E. Van Proosdij

Functiegegevens Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/10 01/01 – 30/06
  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 9.867 € 5.920

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 14.575 € 8.678

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - -

Totale bezoldiging € 9.867 € 5.920
  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
  

Bedragen x € 1 R. Niehof E. Van Proosdij

Functiegegevens 2020 Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
  

Totale bezoldiging in 2020 € 11.400 € 10.400

Individueel toepasselijk maximum € 16.800 € 16.800

Bedragen x € 1 F. Sterk M. de Koning

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/09 – 31/12
  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 11.340 € 3.947

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 17.500 € 5.849

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  -

Totale bezoldiging € 11.340 € 3.947
  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
  

Bedragen x € 1 F. Sterk M. de Koning

Functiegegevens 2020 N.v.t. N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2020 N.v.t. N.v.t.
  

Totale bezoldiging in 2020 N.v.t. N.v.t.
  

Individueel toepasselijk maximum N.v.t. N.v.t.

Naam topfunctionaris Functie

A. Van der Lem Lid rvc

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van 
€1.700 of minder.

Overige rapportageverplichtingen op grond 
van de Wnt
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er 
geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 
die in 2021 een bezoldiging boven het individueel 
toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen. 

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wan-
neer een relatie bestaat tussen de toegelaten instelling, 
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggeven-
de functionarissen. Er hebben zich geen transacties met 
verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grond-
slag, en er is geen sprake van vorderingen of schulden 
aan verbonden partijen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Vof Olst Oost
In 2005 is SallandWonen een samenwerkingsverband 
aangegaan met Bouwbedrijf Nikkels. Dit samenwerkings-
verband is vormgegeven in een vennootschap onder 
firma genaamd Vof Olst Oost en heeft als doel de 
herontwikkeling van de locatie met opstallen van Aberson 
te Olst. De Vof Olst Oost is in april 2022 afgewikkeld. 
De boekwaarde van de locatie Aberson per 31 
december 2021 bedraagt € 790.000. De afwikkeling 
vindt plaats met een neutraal commercieel resultaat. 
Fiscaal wordt er in 2022 een negatief resultaat van 
€ 300.000 gerealiseerd.
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10.8 Enkelvoudige balans per 31 december 2021 (voor resultaatbestemming)

ACTIVA (bedragen x € 1.000) 2021 2020

VASTE ACTIVA
  

Vastgoedbeleggingen  

1. DAEB-vastgoed in exploitatie 897.379 734.399

1. niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 50.555 41.493

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.452 3.740

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 3.093 2.723

Totaal van vastgoedbeleggingen 952.479 782.355

  

Materiële vaste activa  

4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 6.203 6.826

  

Financiële vaste activa  

5. Andere deelnemingen 1.841 1.855

6. Latente belastingvordering 1.552 1.704

7. Vorderingen op groepsmaatschappijen 450 450

Totaal van financiële vaste activa 3.843 4.009

  

TOTAAL VAN VASTE ACTIVA 962.525 793.190

  

VLOTTENDE ACTIVA  

  

Voorraden  

8. Vastgoed bestemd voor verkoop 1.846 245

9. Overige voorraden 26 144

Totaal voorraden 1.872 389

  

Vorderingen  

10. Huurdebiteuren 240 341

11. Vorderingen op groepsmaatschappijen - -

12. Overige vorderingen - -

13. Overlopende activa 218 179

Totaal van vorderingen 458 520

  

14. Liquide middelen 4.056 4.420

  

TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA 6.386 5.329

  

TOTAAL VAN ACTIVA 968.911 798.519

PASSIVA (bedragen x € 1.000) 2021 2020

EIGEN VERMOGEN  

Eigen vermogen  

15. Herwaarderingsreserves 539.705 401.162

16. Overige reserves 54.013 148.181

17. Resultaat na belastingen van het boekjaar 172.093 44.375

TOTAAL VAN EIGEN VERMOGEN 765.811 593.718

  
VREEMD VERMOGEN  
  
Voorzieningen  

18. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructurering 1.819 5.627

19. Latente belastingverplichtingen - -

Totaal van voorzieningen 1.819 5.627

  

Langlopende schulden  

20. Schulden aan overheid 6.337 7.891

21. Schulden aan banken 182.570 177.641

22. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV 2.621 2.129

Totaal van langlopende schulden 191.528 187.661

  

Kortlopende schulden  

23. Schulden aan banken 3.375 3.464

24. Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.512 1.685

25. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 1.120 3.037

26. Overlopende passiva 3.746 3.327

Totaal van kortlopende schulden 9.753 11.513

  

TOTAAL VAN VREEMD VERMOGEN 203.100 204.801

  

TOTAAL VAN PASSIVA 968.911 798.519
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10.9 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2021

(bedragen x € 1.000) 2021 2020

  

27. Huuropbrengsten 39.621 38.709

28. Opbrengsten servicecontracten 1.324 1.222

29. Lasten servicecontracten -1.360 -1.258

30. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -2.652 -2.500

31. Lasten onderhoudsactiviteiten -14.381 -14.972

32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -6.386 -6.542

Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 16.166 14.659

  

33. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.808 5.003

34. Toegerekende organisatiekosten -205 -199

35. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.026 -3.765

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.577 1.039

  

36. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.994 -3.860

37. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 168.013 43.258

38. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV -97 292

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 165.922 39.690

  

39. Opbrengst overige activiteiten 124 92

40. Kosten overige activiteiten -327 -468

Totaal van netto resultaat overige activiteiten -203 -376

  

41. Overige organisatiekosten -3.599 -771

42. Kosten omtrent leefbaarheid -660 -649

43. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 5 5

44. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 146 217

45. Rentelasten en soortgelijke kosten -4.919 -5.294

Saldo financiële baten en lasten -4.768 -5.072

  

TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 174.435 48.520

  

46. Belastingen -2.328 -4.131

47. Resultaat uit deelnemingen -14 -14

  

TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN 172.093 44.375

1. DAEB en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie  2021  2020

   DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
Aanschaffingswaarde 379.275 40.520 363.361 40.781

Cumulatieve waardevermindering 355.124 973 323.121 -430

Boekwaarde per 1 januari 734.399 41.493 686.482 40.351

    

Mutaties in het boekjaar    

Nieuwbouw  4.593   -    4.335 -

Investeringen na eerste waardering  9.766   1 6.959 17

Afwaardering investering na eerste waardering -4.860 - -4.432 -

Aankopen  - - 2.931 -

Verkopen   3.610  -416  -3.557 -208

Naar vastgoed in ontwikkeling - - -384 -

Naar voorraad  -1.602   -    - -

Terugkoop verkoop onder voorwaarden  156  -    140 -

Waardeveranderingen verantwoord in het resultaat  158.537   9.476  41.925 1.333

Totale mutaties in het boekjaar  162.980   9.061  47.917 1.142

    

Aanschaffingswaarde 392.870 39.959 379.275 40.520

Cumulatieve waardevermindering 504.509 10.596 355.124 973

Boekwaarde per 31 december 897.379 50.555 734.399 41.493

10.10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2021 

2. Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB 2021 2020

Stand per 1 januari  

Aanschaffingswaarde 4.684 2.734

Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde -944 -1.228

Boekwaarde 3.740 1.506

  

Mutaties in het boekjaar  

Investeringen  2.882   8.567 

Ten laste van voorziening onrendabele investeringen  -305   -1.998 

Naar exploitatie – woningen in exploitatie genomen  -5.642   -6.617 

Naar exploitatie – afwaardering in verband met reële waarde  777   2.282 

Totale mutaties in het boekjaar  -2.288  2.234

  

Stand per 31 december  

Aanschaffingswaarde 1.924 4.684

Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde -472 -944

Boekwaarde  1.452  3.740



141 SallandWonen • jaarverslag 2021 SallandWonen • jaarverslag 2021    142   

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2021 2020

Stand per 1 januari 2.723 2.487
  

Mutaties in het boekjaar  

Waardemutaties 526 376

Terugkoop woningen -156 -140

Totale mutaties in het boekjaar 370 236
  

Stand per 31 december 3.093 2.723

4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2021 2020

Stand per 1 januari  

Aanschaffingswaarde 12.549 12.410

Cumulatieve afschrijvingen -5.723 -4.863

Boekwaarde 6.826 7.547
  

Mutaties in het boekjaar  

Investeringen 342 160

Afboeking oude activa investering - -21

Afschrijvingen -965 -881

Afboeking oude activa cumulatieve afschrijving - 21

Totale mutaties in het boekjaar -623 -721
  

Stand per 31 december  

Aanschaffingswaarde 12.891 12.549

Cumulatieve afschrijvingen -6.688 -5.723

Boekwaarde 6.203 6.826

5. Andere deelnemingen 2021 2020

Stand per 1 januari 1.855 1.869
  

Mutatie in het boekjaar  

Resultaat deelnemingen -14 -14

Beëindigen deelneming - -

Totaal mutaties -14 -14
  

Stand per 31 december 1.841 1.855

6. Latente belastingvorderingen 2021 2020

Stand per 1 januari 1.704 1.677

Mutatie in het boekjaar -152 27

Stand per 31 december 1.552 1.704

7. Vorderingen op groepsmaatschappijen 2021 2020

Lening u/g Het Saalien Holding BV 450 450

De lening aan Het Saalien Holding BV heeft een 
einddatum van 30 juni 2029. De rente is gelijk aan 
de 10-jaars Euribor met een opslag van 1,5%.

8-9. Voorraden 2021 2020

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.846 245

Overige voorraden 26 144

Totaal voorraden 1.872 389

Vorderingen 2021 2020

Huurdebiteuren 240 341

Vorderingen op groepsmaatschappijen - -

Overige vorderingen - -

Overlopende activa 218 179

Totaal vorderingen 458 520

10. Huurdebiteuren 2021 2020

Zittende huurders 182 222

Vertrokken huurders 178 285

Voorziening debiteuren -120 -166

Totaal huurdebiteuren 240 341

11. Vorderingen op groepsmaatschappijen 2021 2020

Rekening courant Het Saalien Ontwikkeling BV - -

12. Overige vorderingen 2021 2020

Diverse overige vorderingen - - 

13. Overlopende activa 2021 2020

Te activeren activa - -

Transitoria  218 179

Totaal overlopende activa 218 179
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14. Liquide middelen 2021 2020

Kas   2 2

Rabobank  290 3.260

Bank Nederlandse Gemeenten 3.764 1.158

Totaal direct opvraagbaar 4.056 4.420

15-17. Eigen vermogen 2021 2020

Stand per 1 januari 593.718 549.343

Resultaat boekjaar 172.093 44.375

Stand per 31 december 765.811 593.718

  
    2021   2020

   Herwaardering Overige Resultaat Herwaardering Overige Resultaat
   reserve reserves  reserve reserves 
 

1 januari  401.162 148.181 44.375 373.428 139.744 36.171

Resultaat vorig boekjaar  44.375 -44.375  36.171 -36.171

Resultaat boekjaar   172.093   44.375

Gerealiseerde herwaarderingen -2.546 2.546 - -2.297 2.297 -

Niet gerealiseerde herwaarderingen 141.089 -141.089 - 30.031 -30.031 -

31 december 539.705 54.013 172.093 401.162 148.181 44.375

Voorzieningen 2021 2020

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering 1.819 5.627

Latente belastingverplichtingen - -

Totaal voorzieningen 1.819 5.627

18. Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering 2021 2020

Stand per 1 januari 5.627 8.890
  

Mutaties in het boekjaar  

Dotatie voorziening nieuwe projecten 1.599 3.303

Mutatie voorziening nieuwe projecten -654 -705

Mutatie voorziening bestaande projecten -21 -1.648

Mutatie voorziening afgeronde projecten -4.732 -4.213

Totale mutaties in het boekjaar -3.808 -3.263
  

Stand per 31 december 1.819 5.627

19. Latente belastingverplichtingen 2021 2020

Stand per 1 januari - -

  

Mutaties in het boekjaar - -

  

Stand per 31 december - -

Langlopende schulden 6.337 7.891

Schulden aan overheid 6.337 7.891

Schulden aan kredietinstellingen 182.570 177.641

Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken VoV 2.621 2.129

Totaal langlopende schulden 191.528 187.661

20. Schulden aan overheid 2021 2020

Stand per 1 januari 7.891 8.535

  

Mutaties in het boekjaar  

Nieuwe leningen - -

Aflossingen -1.689 -252

Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden 135 -392

Totale mutaties in het boekjaar -1.554 -644

Stand per 31 december 6.337 7.891

21. Schulden aan banken 2021 2020

Stand per 1 januari 177.641 159.962

  

Mutaties in het boekjaar  

Nieuwe leningen 17.823 20.000

Aflossingen -12.848 -7.650

Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden -46 5.329

Totale mutaties in het boekjaar 4.929 17.679

  

Stand per 31 december 182.570 177.641
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22. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV 2021 2020

Stand per 1 januari 2.129 2.162
  

Mutaties in het boekjaar  

Waardemutaties 623 85

Terugkoop woningen -131 -118

Totale mutaties in het boekjaar 492 -33
  

Stand per 31 december 2.621 2.129

Kortlopende schulden 2021 2020

Schulden aan banken 3.375 3.464

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.512 1.685

Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen 1.120 3.037

Overlopende passiva 3.746 3.327

Totaal kortlopende schulden 9.753 11.513

23. Schulden aan banken 2021 2020

Aflossingsverplichting leningen banken 3.375 3.464

24. Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2021 2020

Schulden aan leveranciers 1.512 1.685

25. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 2021 2020

Vennootschapsbelasting 365 1.789

Omzetbelasting 569 1.051

Loonheffing 186 197

Premies sociale verzekering en pensioenpremie - -

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 1.120 3.037

26. Overlopende passiva 2021 2020

Niet vervallen rente 2.190 2.276

Reservering verlofuren 231 202

Vooruit ontvangen huur 386 405

Te verrekenen servicekosten 142 129

Nog te ontvangen facturen 31 -

Diverse overlopende passiva 766 315

Totaal overlopende passiva 3.746 3.327

Niet uit de balans blijkende rechten 
en verplichtingen
Obligo
Het obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) uit hoofde van door het WSW geborgde lenin-
gen, welke opeisbaar wordt, indien blijkt dat het aan het 
WSW betaalde disagio en de achtergestelde leningen 
tezamen niet voldoende zijn om de aanspraken op het 
WSW te dekken. Per 31 december 2021 heeft Salland-
Wonen een obligo uitstaan van € 7.315.655. Dit is 
berekend over de grondslag van € 190.017.000 tegen 
een obligopercentage van 3,85%. Er zijn geen indicaties 
dat de obligo verplichting zal worden opgevraagd.

Vanaf 2021 is de obligolening een nieuw onderdeel van 
het borgstelsel van WSW. Dit betreft een lening met een 
variabele hoofdsom, waar enkel een beroep op wordt 
gedaan wanneer de jaarlijkse obligo heffing niet vol-
doende is om voldoende liquide middelen beschikbaar 
te hebben in relatie tot de geborgde verplichtingen van 
het WSW. Ultimo 2021 is de hoogte van de obligolening 
bij SallandWonen € 4.983.000. Er is geen indicatie dat 
de obligolening zal worden aangesproken.

Wet ketenaansprakelijkheid
In het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid, wordt 
met het oog op risico- beperking voor alle betreffende 
aannemers (nieuwbouw, planmatig- / mutatie- / dage-
lijks onderhoud) zowel de G-rekening constructie als de 
btw-verleggingsregeling toegepast. Hierdoor is het risico 
vrijwel nihil. 

Vennootschappen onder Firma
Groepsmaatschappijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
schulden van vennootschappen onder firma waarin zij 
als firmant deelnemen. 

Fiscale eenheid
SallandWonen vormt samen met haar dochteronderne-
mingen een fiscale eenheid voor de heffing van vennoot-
schapsbelasting en BTW. Elk der vennootschappen en 
de toegelaten instelling SallandWonen is aansprakelijk 
voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid 
betrokken vennootschappen.

Faillissementen bouwbedrijven
In 2007 is het faillissement over bouwbedrijf Bosch te 
Olst uitgesproken. De financiële schade voor Salland-
Wonen is op dit moment niet bekend. De afwikkeling van 
het faillissement bevindt zich in de afsluitende fase.

Terugkoopverplichting
SallandWonen heeft in 2008 het pand Olsterhof 26 te 
Olst verkocht. In de verkoopovereenkomst is een terug 
verkoopmogelijkheid opgenomen. Op dit moment is er 
geen indicatie dat het pand op korte termijn teruggekocht 
moet worden, derhalve is deze verplichting niet gewaar-
deerd.

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen ten 
aanzien van nieuwbouw en renovatie tot een bedrag 
van € 27,4 miljoen.

Prestatieafspraken
SallandWonen heeft met de gemeente binnen het 
werkgebied afspraken gemaakt ten aanzien van de 
betaalbaarheid van het woningaanbod, met name voor 
de doelgroep van beleid. Deze afspraken beperken de 
mogelijkheden tot huurverhoging bij het leegkomen van 
woningen.
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10.11 Toelichting op enkelvoudige balans winst- en verliesrekening 2021

27. Huuropbrengsten 2021 2020

Netto huren 39.836 39.052

Derving wegens oninbaarheid en leegstand -183 -247

Afboeking dubieuze debiteuren -79 -100

Mutatie voorziening oninbaarheid 47 4

Totaal huuropbrengsten 39.621 38.709

28. Opbrengsten service contracten 2021 2020

Vergoedingen 1.326 1.228

Derving wegens oninbaarheid en leegstand -2 -6

Totaalopbrengsten service contracten 1.324 1.222

29. Lasten service contracten 2021 2020

Servicekosten 623 632

Glasverzekering 84 81

Zonnepanelen 653 545

Totaal lasten service contracten 1.360 1.258

30. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten  2021 2020

Direct toerekenbare lonen en salarissen 1.272 1.240

Toegerekende organisatiekosten 1.379 1.260

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 2.651 2.500

31. Lasten onderhoudsactiviteiten 2021 2020

Dagelijks onderhoud 2.669 2.300

Mutatieonderhoud 482 440

Planmatig onderhoud 2.858 3.248

Contract onderhoud 1.230 1.004

Onderhoudslasten uit groot onderhoud projecten 4.764 5.531

Dekking eigen dienst -397 -393

Direct toerekenbare lonen en salarissen 1.719 1.650

Toegerekende organisatiekosten 1.056 1.192

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 14.381 14.972

32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2021 2020

Belastingen 1.786 1.664

Verzekeringen 189 144

Verhuurderheffing 4.336 4.646

Saneringsheffing - -

Contributie Aedes 40 39

Heffing toezicht AW 15 30

Erfpacht  20 19

Totaal overige direct operationele lasten exploitatie bezit 6.386 6.542

Lonen en salarissen 2021 2020

Salarissen  3.330 3.152

Sociale lasten 539 502

Pensioenen 398 502

Overige personeelskosten 591 727

Totaal lonen en salarissen 4.858 4.883

33-35. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2021 2020

Opbrengst verkoop huurwoningen 5.808 5.003

Toegerekende organisatiekosten -205 -199

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.026 -3.765

Totaalresultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.577 1.039

36-38. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2021 2020

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.358 -3.295

Toegerekende organisatiekosten -636 -565

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 168.013 43.258

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV -97 292

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 165.922 39.690

39-40. Nettoresultaat overige activiteiten 2021 2020

Opbrengst overige activiteiten 124 92

Kosten overige activiteiten -327 -468

Totaal resultaat overige activiteiten -203 -376
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41. Overige organisatiekosten 2021 2020

Kosten externe controle 114 115

Kosten juridisch advies 44 28

Kosten fiscaal advies 36 17

Kosten waarderingen en taxaties 103 113

Kosten treasury 40 36

Obligo WSW 119 

Volkshuisvestelijke bijdrage inzake Vestia deal 2.691 -

Toegerekende organisatiekosten 452 462

Totaal overige organisatiekosten 3.599 771

42. Kosten omtrent leefbaarheid 2021 2020

Kosten leefbaarheid 86 68

Toegerekende organisatiekosten 574 581

Totaal leefbaarheid 660 649

43-45. Financiële baten en lasten 2021 2020

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 5 5

Renteopbrengsten uitgezette middelen en vorderingen - -

Geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling 146 217

Verschuldigde rente leningen -4.905 -5.209

Overige rentelasten -14 -85

Totaal financiële baten en lasten -4.768 -5.072

46. Belastingen 2021 2020

Acute vennootschapsbelasting 2021 -2.058 -

Acute vennootschapsbelasting 2020 -118 -2.526

Acute vennootschapsbelasting 2019 - -1.632

Mutatie latente belastingen -152 27

Totaal belastingen -2.328 -4.131

47. Resultaat uit deelnemingen 2021 2020

Resultaat deelneming Het Saalien Holding BV -14 -14

  
    2021   2020

ACTIVA (bedragen x € 1.000) DAEB Niet- Elimi- Totaal DAEB Niet- Elimi- Totaal

    DAEB naties   DAEB  naties

VASTE ACTIVA        

Vastgoedbeleggingen        

DAEB-vastgoed in exploitatie 897.379 - - 897.379 734.399 -  734.399

niet-DAEB-vastgoed in exploitatie - 50.555 - 50.555 - 41.493 - 41.493

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie 1.452 - - 1.452 3.740 - - 3.740

Onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden 3.093 - - 3.093 2.723 - - 2.723

Totaal van vastgoedbeleggingen 901.924 50.555 - 952.479 740.862 41.493 - 782.355
        

Materiële vaste activa        

Onroerende en roerende zaken 

ten dienste van de exploitatie 5.873 330 - 6.203 6.461 365 - 6.826
        

Financiële vaste activa        
Aandelen, certificaten van aandelen 
& andere vormen van deelneming 

in groepsmaatschappijen 42.263 - -42.263 - 31.908 - -31.908 -

Andere deelnemingen - 1.841 - 1.841 - 1.855 - 1.855

Latente belastingvorderingen 1.469 83 - 1.552 1.613 91 - 1.704

Vorderingen op groepsmaatschappijen 13.365 450 -13.365 450 13.691 450 -13.691 450

Totaal van financiële vaste activa 57.097 2.374 -55.628 3.843 47.212 2.396 -45.599 4.009  
      

TOTAAL VAN VASTE ACTIVA 964.894 53.259 -55.628 962.525 794.535 44.254 -45.599 793.190 
       

VLOTTENDE ACTIVA        
        

Voorraden        

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.601 245 - 1.846 - 245 - 245

Overige voorraden 25 1 - 26 136 8 - 144

Totaal voorraden 1.626 246 - 1.872 136 253 - 389

        

Vorderingen        

Huurdebiteuren 227 13 - 240 323 18 - 341

Vorderingen op groepsmaatschappijen - - - - - - - -

Overige vorderingen - - - - - - - -

Overlopende activa 206 12 - 218 169 10 - 179

Totaal van vorderingen 433 25 - 458 492 28 - 520
        

Liquide middelen 1.740 2.316 - 4.056 3.037 1.383 - 4.420
        

TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA 3.799 2.587 - 6.386 3.665 1.664 - 5.329 
       

TOTAAL VAN ACTIVA 968.693 55.846 -55.628 968.911 798.200 45.918 -45.599 798.519

Gescheiden DAEB/niet-DAEB balans per 31 december 
2021 voor resultaatbestemming 
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    31-12-2021   31-12-2020

PASSIIVA (bedragen x € 1.000) DAEB Niet- Elimi- Totaal DAEB Niet- Elimi- Totaal

    DAEB naties   DAEB  naties

EIGEN VERMOGEN        

Eigen vermogen        

Herwaarderingsreserves 539.705 18.278 -18.278 539.705 401.162 11.809 -11.809 401.162

Overige reserves 54.013 13.630 -13.630 54.013 148.181 18.287 -18.287 148.181

Resultaat na belastingen 

van het boekjaar 172.093 10.355 -10.355 172.093 44.375 1.812 -1.812 44.375

TOTAAL VAN EIGEN VERMOGEN 765.811 42.263 -42.263 765.811 593.718 31.908 -31.908 593.718
        

VREEMD VERMOGEN        
        

Voorzieningen        

Voorziening voor onrendabele 

investeringen en herstructurering 1.819 - - 1.819 5.627 - - 5.627

Latente belastingverplichtingen - - - - - - - -

Totaal van voorzieningen 1.819 - - 1.819 5.627 - - 5.627
        

Langlopende schulden        

Schulden aan overheid 6.337 - - 6.337 7.891 - - 7.891

Schulden aan banken 182.570 - - 182.570 177.641 - - 177.641

Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken VoV 2.621 - - 2.621 2.129 - - 2.129

Schulden aan groepsmaatschappijen - 13.365 -13.365 - - 13.691 -13.691 -

Totaal van langlopende schulden 191.528 13.365 -13.365 191.528 187.661 13.691 -13.691 187.661
        

Kortlopende schulden        

Schulden aan banken 3.375 - - 3.375 3.464 - - 3.464

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 1.432 80 - 1.512 1.595 90 - 1.685

Schulden ter zake van belastingen 

en premies van sociale verzekeringen 1.060 60 - 1.120 2.874 163 - 3.037

Schulden aan groepsmaatschappijen - - - - - - - --

Overlopende passiva 3.668 78 - 3.746 3.261 66 - 3.327

Totaal van kortlopende schulden 9.535 218 - 9.753 11.194 319 - 11.513 
       

TOTAAL VAN VREEMD VERMOGEN 202.882 13.583 -13.365 203.100 204.482 14.010 -13.691 204.801 
       

TOTAAL VAN PASSIVA 968.693 55.846 -55.628 968.911 798.200 45.918 -45.599 798.519

Gescheiden DAEB/niet-DAEB balans per 31 december 
2021 voor resultaatbestemming 

Voor de verdeling van de diverse balansposten aan de 
DAEB en niet-DAEB-tak is per post bekeken of deze direct 
aan een tak is toe te rekenen. Als dit niet geval is wordt 
de balanspost op basis van de marktwaardeverhouding 

toegerekend aan de beide takken. De eliminatieposten 
betreffen de interne lening DAEB/niet-DAEB en de 
nettovermogenswaarde van de niet-DAEB tak.

  
    2021      2020

(bedragen x € 1.000) DAEB Niet- Elimi- Totaal DAEB Niet- Elimi- Totaal
    DAEB naties   DAEB  naties

Huuropbrengsten 37.354 2.267 - 39.621 36.412 2.297 - 38.709

Opbrengsten servicecontracten 1.204 120 - 1.324 1.099 123 - 1.222

Lasten servicecontracten -1.230 -130 - -1.360 -1.117 -141 - -1.258

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -2.519 -133 - -2.652 -2.355 -145 - -2.500

Lasten onderhoudsactiviteiten -13.930 -451 - -14.381 -14.439 -533 - -14.972

Overige directe operationele 

lasten exploitatie bezit -6.107 -279 - -6.386 -6.235 -307 - -6.542
Totaal van netto resultaat 
exploitatie van 
vastgoedportefeuille 14.772 1.394 - 16.166 13.365 1.294 - 14.659

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.172 636 - 5.808 4.772 231 - 5.003

Toegerekende organisatiekosten -195 -10 - -205 -184 -15 - -199

Boekwaarde verkochte 

vastgoedportefeuille -3.610 -416 - -4.026 -3.558 -207 - -3.765
Totaal van netto gerealiseerd 
resultaat verkoop 

vastgoedportefeuille 1.367 210 - 1.577 1.030 9 - 1.039
        

Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille -1.962 -32 - -1.994 -3.829 -31 - -3.860

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 158.537 9.476 - 168.013 41.925 1.333 - 43.258

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille VoV -97 - - -97 292 - - 292
Totaal van waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 156.478 9.444 - 165.922 38.388 1.302 - 39.689
        

Opbrengst overige activiteiten 94 30 - 124 65 27 - 92

Kosten overige activiteiten -315 -12 - -327 -452 -16 - -468

Nettoresultaat overige activiteiten -221 18 - -203 -387 11 - -376
        

Overige organisatiekosten -3.558 -41 - -3.599 -730 -41 - -771

Kosten omtrent leefbaarheid -629 -31 - -660 -616 -33 - -649
        

Opbrengst van andere effecten en 

vorderingen, die tot de vaste 

activa behoren - 5 - 5 - 5 - 5

Overige rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 643 0 -497 146 714 0 -497 217

Rentelasten en soortgelijke kosten -4.910 -506 497 -4.919 -5.290 -501 497 -5.294

Saldo financiële baten en lasten -4.267 -501 - -4.768 -4.576 -496 - -5.072
        

TOTAAL VAN RESULTAAT 

VOOR BELASTINGEN 163.942 10.493 - 174.435 46.474 2.046 - 48.520
        

Belastingen -2.204 -124 - -2.328 -3.911 -220 - -4.131

Resultaat uit deelnemingen 10.355 -14 -10.355 -14 1.812 -14 -1.812 -14
        

TOTAAL VAN RESULTAAT 

NA BELASTINGEN 172.093 10.355 -10.355 172.093 44.375 1.812 -1.812 44.375

Gescheiden DAEB/niet-DAEB winst- en verliesrekening over 2021
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De niet-DAEB-activiteiten betreffen de verhuur van onze 
niet-DAEB-eenheden. Daarnaast wordt het verkoop-
resultaat van de niet-DAEB-eenheden verantwoord. 
De eliminatieposten betreft de betaalde rente op de 
interne DAEB/niet-DAEB-lening. Voor de verdeling van 

de kosten en opbrengsten is per post bekeken of deze 
aan de DAEB of de niet-DAEB-tak zijn toe te rekenen. 
Wanneer dit niet het geval is worden de kosten en 
opbrengsten op basis van de marktwaarde verhouding 
toegerekend.

  
   2021    2020

Directe methode   DAEB Niet- Elimi- Totaal DAEB Niet- Elimi- Totaal

(bedragen x € 1.000)  DAEB naties   DAEB  naties

Huurontvangsten 37.307 2.278 - 39.585 36.509 2.281 - 38.790

Vergoedingen 1.325 114 - 1.439 1.269 123 - 1.392

Overheidsontvangsten - - - - - - - -

Overige bedrijfsontvangsten 286 29 - 315 80 17 - 97

Ontvangen interest 497 - -497 - 496 - -497 -1

Saldo ingaande kasstromen 39.415 2.421 -497 41.338 38.354 2.421 -497 40.278

        

Erfpacht  - 20 - 20 - 19 - 19

Betalingen aan werknemers 3.956 230 - 4.186 3.967 236 - 4.203

Onderhoudsuitgaven 11.029 336 - 11.365 12.716 352 - 13.068

Overige bedrijfsuitgaven 6.382 351 - 6.733 6.210 444 - 6.654

Betaalde interest 4.964 504 -497 4.971 5.262 497 -497 5.262

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk 

van resultaat 120 - - 120 - - - -

Verhuurderheffing 4.218 118 - 4.336 4.490 156 - 4.646

Leefbaarheid externe uitgaven 

niet investerings gebonden 47 2 - 49 49 1 - 50

Vennootschapsbelasting 3.372 228  3.600 3.995 270  4.265

Saldo uitgaande kasstromen 34.088 1.789 -497 35.380 36.689 1.975 -497 38.167 

       

TOTAAL VAN KASSTROOM 

UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 5.327 632 - 5.959 1.665 446 - 2.111 
       

Verkoopontvangsten 

bestaande huur 5.216 636 - 5.852 4.599 227 - 4.826

Verkoopontvangsten 

woongelegenheden (VOV) - - - - 189 - - 189

Verkoopontvangsten nieuwbouw - - - - - - - -

Verkoopontvangsten grond - -  - - -  -

(Des)investeringsontvangsten overig - - - - - - - -

Totaal ontvangsten uit hoofde 

van vervreemding van MVA 5.216 636 - 5.852 4.788 227 - 5.015

Gescheiden DAEB/niet-DAEB kasstroomoverzicht 2021

  
   2021    2020

Nieuwbouw huur 2.880 - - 2.880 7.330 - - 7.330

Verbeteruitgaven 9.453 1 - 9.454 7.489 17 - 7.506

Aankoop  - - - - 2.926 - - 2.926

Nieuwbouw verkoop - - - - - - - -

Aankoop woongelegenheden VoV 

voor doorverkoop 175 - - 175 137 - - 137

Sloopuitgaven 30 - - 30 81 - - 81

Investeringen overig 223 13 - 236 131 8 - 139

Totaal van verwerving van MVA 12.761 14 - 12.775 18.094 25 - 18.119

        

Ontvangsten verbindingen - 5 - 5 6 - - 6

Ontvangsten overig 326 - -326 - - - - -

Uitgaven verbindingen - - - - - - - -

Uitgaven overig - - - - -3 - - -3

        

TOTAAL VAN KASSTROOM 

UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN -7.219 627 -326 -6.918 13.303 202 - -13.101 

       

Kasstroom financieringsactiviteiten        

Nieuwe te borgen leningen 15.132 - - 15.132 20.000 - - 20.000

Nieuwe ongeborgde leningen        

Aflossing geborgde leningen -14.382 - - -14.382 -7.832 - - -7.832

Aflossing ongeborgde leningen -155 -326 326 -155 -69 - - -69

        

TOTAAL VAN KASSTROOM 

UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 595 -326 326 595 12.099 - - 12.099

        

Toename (afname) van 

geldmiddelen -1.297 933 - -364 461 648 - 1.109

Wijziging kortgeld - - - - - - - -

Geldmiddelen aan het begin 

van de periode 3.037 1.383 - 4.420 2.576 735 - 3.311

Geldmiddelen aan het einde 

van de periode 1.740 2.316 - 4.056 3.037 1.383 - 4.420

De verdeling van de DAEB en niet-DAEB kasstromen 
gebeurt op dezelfde wijze als de verdeling van de 
balansposten en de winst- verliesrekening. Per transactie 
wordt vanuit de treasury software bepaald of deze direct 

is toe te rekenen aan de DAEB of niet-DAEB tak. Als dit 
niet het geval is worden de kasstromen op basis van een 
vaste verdeelsleutel, zijn de marktwaardeverhouding 
tussen het DAEB en niet-DAEB bezit, toegerekend.
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Statutaire regeling betreffende de bestemming 
van het resultaat
SallandWonen kent geen statutaire resultaatbestemming. 
In de woningwet is bepaald dat toegelaten instellingen 
alleen uitkeringen mogen doen in het belang van de 
volkshuisvesting.

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant

10.12 OVERIGE GEGEVENS
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