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Hier zijn we trots op
In	2021	konden	we	de	scores	van	de	Aedesbenchmark	continueren:	een	A-score	op	de	bedrijfslasten	en	een	B-score	op	de	klant-
tevredenheid.	Op	bijna	alle	afzonderlijke	onderdelen	scoorden	we	gelijk	of	beter	dan	het	sectorgemiddelde.	Een	verdienstelijke	
prestatie	van	de	medewerkers.	

In	december	tekenden	we	samen	met	de	Huurdersraad	de	nieuwe	samenwerkingsovereenkomst.	Na	een	aantal	wisselingen	zijn	
we	blij	dat	de	Huurdersraad	eind	2021	weer	volledige	bezetting	heeft.	En	dat	we	samen	met	hen	kunnen	werken	aan	het	voorge-
nomen	beleid.	Wij	hebben	veel	vertrouwen	in	de	samenwerking.	

We realiseerden niet alles
Voor	wat	betreft	de	voortgang	van	de	sloop/	nieuwbouw	projecten	moeten	we	helaas	vaststellen	dat	een	deel	van	onze	sloop-
plannen,	50	woningen	in	De	Wijert,	vertraagd	is.	Door	vertraging	vanuit	de	Gemeente	in	de	vergunningprocedure,	aanvullende	
welstandseisen	en	naleving	parkeernormen,	kunnen	we	pas	begin	2023	starten	met	de	feitelijke	sloop.	Ook	in	Selwerd	zijn	we	
later	gestart	met	de	sloop	van	31	woningen	als	gevolg	van	onverwacht	veel	asbest.	Gelukkig	konden	we	de	vertraging	van	de	
start	nieuwbouw	in	2022	beperken.

We zijn er nog niet 
Op	1	december	hebben	we	de	meerjarenbegroting	2022	ev.	vastgesteld.	De	begroting	kenmerkt	zich	door	het	in	de	brede	
zin	‘Scherp	aan	de	Wind’	blijven	koersen	in	het	belang	van	de	bedrijfscontinuïteit	en	de	woonlasten	voor	onze	bewoners.	Wij	
houden	de	bedrijfskosten	laag	en	investeren	maximaal	in	de	kwaliteit	van	ons	woningbezit.	We	hebben	de	meerjarenbegroting	
2022-2031	geënt	op	de	doelstellingen	van	het	ondernemingsplan	‘Scherp	aan	de	wind	2.0’.	Randvoorwaardelijk	is	het	vasthou-
den	aan	de	doelstelling	van	een	wendbare	en	financieel	gezonde	organisatie	die	kan	bijdragen	aan	de	volkshuisvestelijk	opgave	
in	de	gemeente	Groningen.	De	politiek	en	overheid	zijn	de	meest	onzekere	in	deze.	We	hebben	daarbij	voor	de	langere	termijn	
de	grenzen	van	de	ratio’s	opgezocht.	Met	inachtneming	van	een	‘politieke	onzekerheidszone’.	We	voldoen	daarbij	voor	een	lange	
periode	aan	de	normering	van	de	externe	toezichthouders.	

Na	het	vaststellen	van	de	begroting	is	eind	december	de	kabinetsformatie	eindelijk	afgerond	en	ligt	er	een	regeerakkoord.	Een	
akkoord	waarmee	de	woningmarkt	vlot	getrokken	moet	worden.	Hierover	kunnen	we	gematigd	positief	zijn.	Gematigd	omdat	
het	akkoord	aangeeft	dat	de	verhuurderheffing	in	2023	weer	volledig	wordt	afgeschaft.	Het	is	nog	niet	helemaal	duidelijk	welke	
‘prestatieverplichting’	hiertegenover	staat	voor	de	corporatiesector.	Duidelijk	is	wel,	dat	er	veel	bijgebouwd	moet	worden.	En	er	
veel	aandacht	is	voor	verduurzaming	en	betaalbaarheid.	In	de	basis	onderschrijven	we	deze	punten	en	is	deze	passend	bij	onze	
koers.	Mogelijk	dat	wij	bij	de	afschaffing	van	de	verhuurdersheffing	kunnen	versnellen	op	een	aantal	thema’s.	Dit	is	noodzakelijk	
omdat	de	wachttijden	nog	verder	toenemen.	Ook	met	de	lokale	partners,	de	Huurdersraad	en	de	Gemeente,	gaan	wij	in	gesprek	
om	te	kijken	hoe	de	rijksprioriteit	past	bij	de	lokale	situatie.

Voorwoord

In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2021. 
Een jaar waarin er opnieuw wisselende omstan-
digheden waren door het aanhoudende Covid-19 
virus. Waar de samenleving op meerdere momenten 
langzaam leek terug te keren naar een min of meer 
genormaliseerde situatie, zijn we het jaar toch weer 
in een lockdown geëindigd. 
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Scherp aan de Wind blijft onze koers!
Sije	Holwerda	besloot	in	maart	2022	terug	te	treden	waardoor	er	sprake	is	van	een	bestuurswisseling.	Jeriça	Hartholt	neemt	per	
1	september	2022	mijn	taken	over	als	waarnemend	directeur	bestuurder.	

We	zijn	trots	op	de	bijdrage	van	de	medewerkers	die	zich	maximaal	inzetten	voor	onze	huurders.	In	deze	tijd	met	Covid-19	was	
dat	soms	erg	lastig.	Toch	is	het	gelukt	en	konden	wij	realiseren	wat	wij	hadden	voorgenomen.	

Sandra	van	Zaal,	23	juni	2022	
Bestuurder a.i.
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Huurder centraal
Onze huurders staan voor ons centraal. Wij doen ons best om 
te zorgen dat zij zich thuis voelen in hun huis en in hun buurt. 
We bouwen, verhuren en beheren woningen. En we zetten ons 
in voor een veilige en prettige omgeving. Dit doen we voor 
mensen die niet veel te besteden hebben. 

We willen tevreden huurders. Dit doen we door onze dienstver-
lening op orde te brengen. We streven naar een persoonlijke 
aanpak. Passend bij een buurtcorporatie.

Wij	zijn	als	woningcorporatie	opgericht	omdat	er	behoefte	was	aan	betaalbare	woningen	voor	mensen	die	daar	zelf	niet	voor	
konden	zorgen.	Wij	bieden	momenteel	ruim	8.000	huishoudens	een	thuis	in	de	gemeente	Groningen.	Het	is	nog	steeds	die	
behoefte	aan	goede,	betaalbare	woningen	die	ons	bestaan	legitimeert.	Niet	de	woningen	zelf.	Daarom	stellen	we	in	ons	onder-
nemingsplan	de	huurder	meer	dan	ooit	centraal.	

De	uitdaging	is	om	invulling	te	geven	aan	dit	voornemen	zodat	de	huurder	zich	ook	centraal	voelt	staan	in	alles	wat	we	doen.	Wij	
willen	een	klantgerichte	buurtcorporatie	zijn.	Dichtbij	onze	bewoners,	aanwezig	in	wijken	en	buurten.	Wij	willen	onze	bewoners	
van	dienst	zijn	en	maatwerk	leveren	waar	nodig.	

Onze	doelstelling	in	het	ondernemingsplan	
We	behouden	minimaal	een	B	binnen	de	Aedes	Benchmark	voor	dienstverlening.	We	gaan	voor	A.	Dit	betekent	dat	we	een	stap	
moeten	maken.	Daarnaast	willen	we	graag	duurzaam	presteren	als	organisatie.	We	hebben	in	januari	2022	onze	visie	op	dienst-
verlening vastgesteld. We geven in deze visie aan hoe we onze dienstverlening in de toekomst zien. Daarnaast dient de visie als 
toetsingskader voor besluitvorming rondom dienstverlening. 

Onze	huurder	vindt	dat	wij	de	'basis	op	orde'	hebben
863 huurders hebben onze enquête over onze dienstverlening in-
gevuld.	Onze	huurder	vindt	dat	we	vooral	de	basis	op	orde	hebben.	
We	bieden	in	hun	ogen	soms	een	gemakkelijke	dienstverlening.	
Huurders	willen	graag	een	dienstverlening	die	'gemakkelijk'	of	
'persoonlijk'	is.

We	willen	naar	een	‘persoonlijke	en	verrassende’	dienstverlening
En	dat	doen	we	in	stappen.	Om	onze	ambities	waar	te	maken,	zet-
ten	we	een	ontwikkelpad	uit.	Een	meerjarige	focus	op	de	klant	en	
de	visie	op	dienstverlening	zijn	van	essentieel	belang	om	een	funda-
mentele	en	blijvende	verandering	in	de	organisatie	te	realiseren.	

Huurdersoordeel en Benchmark 
Wij	behaalden	ook	in	2021	een	B-score.	Aedes	rapporteerde	de	
volgende	cijfers	voor	de	huurderstevredenheid:	

      2021	 		2020

Nieuwe huurders 7,7 7,8
Huurders	met	reparatieverzoek 7,8 8,2
Vertrokken huurders 7,2 6,9

In	2021	werkten	we	vooral	vanuit	huis
Onze	dienstverlening	ging	door.	Veel	bleef	voor	onze	huurders	hetzelfde.	Huurders	konden	met	ons	telefonisch	contact	opnemen	
of	hun	vragen	stellen	via	de	website	of	e-mail.	Reparatieverzoeken	moesten	we	een	tijdje	uitstellen.	We	hebben	onze	klanten	zo	
goed	mogelijk	verteld	over	de	noodzakelijke	veranderingen	in	onze	werkwijze.	Dit	deden	we	via	de	website.	Ook	gaven	we	een	
flyer	uit	met	informatie	over	maatregelen	bij	het	uitvoeren	van	reparaties.	

Ze ze�en drie stappen extra.
Ze overtreffen of overs�jgen zelfs 
mijn verwach�ngen.

Ze kennen mij. 
Ik ben geen nummer.
Ze nemen de �jd voor mij.

Ze doen niet moeilijk. 
Service is gemakkelijk. 
Ze gaan goed om met klachten.

Ze doen wat ze moeten doen. 
Ze komen afspraken na. 
Ze voldoen aan mijn verwach�ngen.

De service excellence pyramide

Persoonlijk

Verrassend

Gemakkelijk

Basis op orde
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Aantal	klachten	per	onderwerp 2021 2020

Dienstverlening 70 66
Woning 7 6
Overig	o.a.	leefbaarheid 30 43
Bejegening	door	medewerker 11 7
Totaal 118 122

Klachtbehandeling 2021 2020

De Huismeesters 111 116
Klachtencommissie 6 6
Huurcommissie 1 0
Totaal 118 122

We	hebben	een	onderzoek	ingesteld	naar	de	optimalisatie	van	het	proces	dagelijks	onderhoud	en	mutatieonderhoud
De	processen	dagelijks-	en	mutatieonderhoud	lopen	over	meerdere	afdelingen	(Klantenpunt,	Verhuur	en	DO).	Het	blijkt	lastig	
om	beide	processen	soepel	te	laten	verlopen.	De	implementatie	van	de	ICT	verbetering	(NCCW,	PCA,	Embrace)	verliep	moei-
zaam.	Daarnaast	staan	de	woningen	na	mutatie	te	lang	leeg.	Bovendien	willen	we	onze	processen	(dagelijks-	en	mutatieonder-
houd)	meer	inrichten	op	basis	van	de	behoefte	de	klant	(bijvoorbeeld	first	time	fix)	waarbij	de	klanttevredenheid	centraal	komt	
te	staan.	We	hebben	een	bureau	gevraagd	beide	processen	door	te	lichten.	Het	onderzoek	is	inmiddels	afgerond.	Er	ligt	een	
concept	rapport	dat	in	januari	2022	is	besproken.	We	hebben	een	programmamanager	aangetrokken	om	de	optimalisatie	van	de	
processen	samen	met	de	medewerkers	op	te	pakken.

We	willen	klachten	systematisch	gebruiken	als	bron	om	onze	processen	en	diensten	te	
verbeteren
Een klacht is een kans om de dienstverlening te verbeteren. We willen naar een 
continu	verbeterproces	waarin	de	dienstverlening	aan	de	klant	centraal	staat.	Wij	
hebben	in	februari	2022	onze	visie	op	klachtenmanagement	vastgesteld.	

Onze	kernwaarden	zijn	richtpunten	voor	de	gewenste	organisatiecultuur.	
De	extra	waarde	persoonlijk	staat	hierin	centraal.

persoonlijk persoonlijk

persoonlijkpersoonlijkbetrouw-
baar

maat-
schappelijk
gedreven

respect-
vol

laag-
drempelig
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Betaalbaarheid

Beschikbaarheid

Betaalbare woningen op de juiste plek
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We	werken	actief	aan	zo	laag	mogelijke	woonlasten.	Dit	doen	we	door	energiebesparende	maatregelen	toe	te	passen.	Zo	zorgen	
we voor een toekomstbestendige en duurzame woningvoorraad.  

Naast	de	huur	is	het	vooral	de	energierekening	die	bepaalt	hoe	hoog	de	woonlasten	zijn
Wij	doen	ons	best	om	die	rekening	zo	laag	mogelijk	te	houden.	Op	verschillende	manieren	informeren	wij	huurders	over	de	
mogelijkheden	om	energie	te	besparen.	En	ze	te	wijzen	op	de	gemeentelijke	regelingen	en	energiecoaches	die	er	zijn.	In	2022	is	
de	campagne	'Zo	simpel	als	wat'	gestart.	Een	campagne	van	de	provincie,	gemeenten	en	woningcorporaties	van	Groningen.	Doel	
van	de	campagne	is	om	inwoners	te	vertellen	hoe	zij	eenvoudig	energie	kunnen	besparen.

We	zijn	ook	druk	bezig	onze	woningen	energiezuiniger	te	maken.	We	beginnen	met	de	slechtste	energielabels	(F	en	G).	En	pak-
ken	door	naar	de	letters	eerder	in	het	alfabet.	Ook	de	omschakeling	naar	alternatieven	voor	aardgas	als	warmtebron	begint	vorm	
te	krijgen.	Als	er	groot	onderhoud	wordt	uitgevoerd,	gaat	dat	bijna	altijd	gepaard	met	verduurzaming	van	de	woningen.	Ook	bij	
nieuwbouw	is	het	een	belangrijk	thema.

Wij	vragen	een	kleine	huurverhoging	als	er	bij	woningverbetering	ook	duurzaamheidsmaatregelen	worden	uitgevoerd.	Deze	
verhoging	is	gebaseerd	op	een	vergoedingstabel	gemaakt	door	Aedes,	de	Woonbond,	woningcorporaties	en	de	huurders.	Na	
een	huuropzegging	passen	wij	de	huurprijs	van	een	woning	aan	voor	de	nieuwe	huurder.	Via	deze	huurharmonisatie	krijgen	onze	
woningen	weer	de	juiste	huurprijs.	Deze	aanpassing	staat	los	van	de	jaarlijkse	huurverhoging	in	juli.		

De	Tweede	Kamer	stemde	op	9	februari	2021	in	met	een	motie	om	de	huren	in	de	sociale	huursector	te	bevriezen
Hierdoor	werd	de	jaarlijkse	huuraanpassing	op	0%	gezet.	We	zijn	hiervoor	-	voor	een	groot	deel	-	gecompenseerd	door	een	struc-
turele	verlaging	van	het	tarief	verhuurderheffing.	De	inkomsten	van	huurverhoging	zijn	nodig	om	woningen	te	verbeteren.	En	
we	willen	de	huren	zo	betaalbaar	mogelijk	houden.	Ook	gold	in	2021	de	wet	eenmalige	huurverlaging.	570	huurders	kregen	een	
huurverlaging	omdat	hun	huurprijs	boven	de	aftoppingsgrens	lag.	Dit	was	niet	passend	bij	hun	inkomen.

Huurdersorganisaties	uit	Groningen	voerden	campagne	tegen	de	verhuurderheffing
De	huurders	en	woningzoekenden	in	de	stad	Groningen	–	vertegenwoordigd	door	de	huurdersorganisaties	zien	dat	de	wachtlijs-
ten	voor	woningzoekenden	oplopen.	Ondertussen	stijgen	ook	de	huren;	de	betaalbaarheid	staat	onder	druk.	De	huurders-
organisaties	Grobos,	AH	WOON,	de	Participatieraad,	KAR,	HPPG,	Huurdersraad	De	Huismeesters,	Huurdersvereniging	
Hoogkerk-Noorddijk	en	HP	Bedum	Ten	Boer	hebben	samen	een	pamflet	opgesteld.	Een	pamflet	waarin	zij	de	politieke	partijen	
oproepen	om	een	sociaal	gezicht	te	laten	zien	en	de	heffing	stop	te	zetten.	De	woningcorporaties	(Wierden	en	Borgen,	
Patrimonium,	Lefier,	Woonborg,	De	Huismeesters	en	Nijestee)	en	de	gemeente	Groningen	ondersteunden	deze	actie.	De	ver-
huurderheffing	wordt	vanaf	2023	afgeschaft.	Er	ligt	in	2022	een	voorstel	klaar	voor	een	'intrekkingswet'.	

Wij	voeren	een	actief	incassobeleid	om	betalingsachterstanden	zoveel	mogelijk	te	voorkomen
Waar	nodig	bieden	we	een	betalingsregeling	aan.	Dit	doen	we	om	uitzettingen	te	voorkomen.	Ook	zetten	we	in	op	een	persoon-
lijke	benadering	richting	huurders	voor	maatwerk.	We	leggen	contact	met	instanties	voor	hulp	als	daar	aanleiding	toe	is.	
In	de	prestatieafspraken	is	afgesproken	om	te	proberen	ontruimingen	door	betalingsachterstanden	te	voorkomen.	Soms	is	ook	na	
intensief	maatwerk	ontruiming	niet	te	voorkomen.	We	hebben	9	woningen	ontruimd	op	basis	van	huurachterstand.		Daarnaast	
vonden	twee	ontruimingen	plaats	op	basis	van	overlast.

In	Groningen	kennen	we	de	Voorzieningenwijzer
De	VoorzieningenWijzer	is	een	programma	van	woningcorporaties	en	de	gemeente	Groningen.	Huurders	kunnen	hiervan	gebruik	
maken.	Consulenten	van	de	VoorzieningenWijzer	helpen	om	geld	te	besparen	op	vaste	lasten.	Ook	worden	huurders	gewezen	
op	inkomensondersteunende	regelingen	zoals	huurtoeslag,	zorgtoeslag	of	gemeentelijke	(minima)regelingen.	Dit	om	financiële	
problemen	te	voorkomen	of	op	te	lossen.

Betaalbaarheid
We zijn ons bewust van het inkomen van onze doelgroep. Door 
nieuwbouw en woningverbetering zorgen we voor voldoende 
toekomstbestendige woningen. We hebben daarbij oog voor de 
woonlasten en dragen zo bij aan de betaalbaarheid.
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Eind	2021	telt	ons	bezit	8.602	eenheden.	Hiervan	vallen	7.967	eenheden	onder	de	woningvoorraad,	waarvan	7.008	zelfstandige	
huurwoningen	binnen	de	sociale	huursector.	Over	heel	2021	is	het	bezit	afgenomen.	Als	gevolg	van	verkoop	(74	eenheden)	en	
sloop	(31	eenheden).	Daarnaast	waren	er	een	paar	mutaties	als	gevolg	van	splitsing	of	samenvoeging.	Onze	woningvoorraad	
bestaat	voor	een	groot	deel	(58,1%)	uit	portieketagewoningen.	

In	2033	heeft	De	Huismeesters	ongeveer	100	woningen	meer	dan	nu.	We	willen	ongeveer	1.000	woningen	slopen,	1.600	wonin-
gen	bouwen	en	500	woningen	verkopen.

Onze	belangrijkste	doelgroep:	huishoudens	met	een	inkomen	beneden	€40.024	(prijspeil	2021).
In	2021	hebben	we	99%	van	de	toewijzingen	op	jaarbasis	toegewezen	aan	deze	groep.	Hieruit	blijkt	dat	in	de	stad	Groningen	een	
grote	primaire	doelgroep	een	woning	zoekt.		

Wij	verhuurden	in	2021	669	woningen
Het	aantal	opzeggingen	ligt	hoger.	Niet	alle	woningen	worden	opnieuw	verhuurd.	Een	aantal	is	vastgehouden	voor	de	lopende	
projecten.	Of	omdat	ze	niet	meer	verhuurd	worden	in	verband	met	verkoop	of	sloop.	Dit	betreft	vooral	de	wijken	Selwerd	en	De	
Wijert.

De	huurdersorganisaties,	corporaties		en	de	gemeente	Groningen	hebben	een	nieuwe	visie	op	woonruimteverdeling	van	sociale	
huurwoningen	opgesteld.	Op	basis	van	deze	visie	is	overeenstemming	bereikt	over	de	spelregels	voor	het	verdelen	van	sociale	
huurwoningen.	De	spelregels	zijn	aangepast	en	op	elkaar	afgestemd	naar	aanleiding	van	het	samengaan	van	de	voormalige	
gemeenten	Groningen,	Haren	en	Ten	Boer.	Doel	van	de	gemeente	en	woningcorporaties	is	dat	zij	het	voor	woningzoekenden	
in	de	nieuwe	gemeente	Groningen	zo	eenvoudig	mogelijk	willen	maken	om	een	passende	sociale	huurwoning	te	vinden.	De	
woningcorporaties	hebben	om	die	reden	ook	besloten	om	allemaal	per	1	september	2021	over	te	stappen	naar	één	gezamenlijk	
woonruimteverdeelsysteem:	Woningnet	Groningen.	

Statushouders	
Ook	statushouders	kunnen	via	Woningnet	reageren	op	het	aanbod.	Het	aandeel	van	De	Huismeesters	lag	in	2021	op	35	verhu-
ringen.	We	hebben	als	gezamenlijke	corporaties	en	de	gemeente	afspraken	gemaakt	in	een	plan	van	aanpak.	Corporaties	hebben	
zich	ingezet	om	aan	de	taakstelling	te	voldoen	en	de	integratie	te	bevorderen.	Wij	willen	ook	zorgen	voor	een	goede	spreiding	
over	de	hele	stad	en	over	de	verschillende	corporaties.	

Urgenten
In	totaal	heeft	De	Huismeesters	87	urgenten	gehuisvest	(inclusief	statushouders).	Dit	is	13%	van	het	totaal	aantal	verhuringen	
(669)	van	De	Huismeesters.	In	de	stad	Groningen	zijn	er	in	totaal	618	urgenten	gehuisvest.	Het	aandeel	van	De	Huismeesters	is	
14,1%	(inclusief	statushouders).	

Buitenlandse studenten  
De	Huismeesters	verhuurt	meerdere	panden	aan	SSH	(Stichting	Studenten	Huisvesting).	Zij	verhuren	wooneenheden		aan	
buitenlandse	studenten.	Voor	De	Huismeesters	gaat	het	in	totaal	om	442	eenheden.	Hiervoor	hebben	wij	met	SSH	langlopende	
contracten	afgesloten.	We	werken	op	basis	van	een	convenant	Studenten	Huisvesting.	

Jongerenhuisvesting
De	Huismeesters	heeft	het	convenant	‘Studenten-	en	Jongerenhuisvesting	in	Groningen	2019-2022’	ondertekend.	Andere	deel-
nemende	partijen	zijn:	gemeente	Groningen,	Hanzehogeschool	Groningen,	Rijksuniversiteit	Groningen,	Lefier,	Nijestee,	Stichting	
Studentenhuisvesting,	Groninger	Studentenbond	en	Erasmus	Student	Network.	In	het	convenant	zijn	afspraken	voor	de	korte	
termijn	en	de	lange	termijn	opgenomen.	

De	Huismeesters	is	aangesloten	bij	Ghuus.	Ghuus.nl	is	een	website	met	de	studenten/jongerenwoningen	van	de	woningcorpo-
raties	in	de	stad	Groningen.	Het	is	een	initiatief	van	zes	corporaties:	De	Huismeesters,	Lefier,	Nijestee,	Patrimonium,	Wierden	en	
Borgen en Woonborg.

Beschikbaarheid
Ons doel is om samen met collega-corporaties, voor 
voldoende betaalbare en beschikbare woningen te zorgen in 
Groningen. We zoeken de balans tussen beschikbaarheid, 
betaalbaarheid, kwaliteit en financiële continuïteit.
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Leefbaarheid
Levenskrachtige wijken en buurten
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Leefbaarheid	betekent	voor	iedereen	iets	anders.	De	definitie	die	wij	bij	De	Huismeesters	aan	leefbaarheid	geven	is:	'Leefbaarheid	
geeft	aan	in	hoeverre	een	bepaalde	buurt	of	wijk	prettig	is	om	in	te	wonen.	En	voor	anderen	prettig	om	in	te	werken.	Hierbij	kij-
ken	we	naar	hoe	aantrekkelijk	(groenvoorzieningen,	infrastructuur	enzovoort)	een	gebied	is.	En	naar	de	bewoners	die	in	de	buurt	
of	wijk	wonen.	En	een	buurt	of	wijk	moet	veilig	zijn	en	aanvoelen.'

Bij	De	Huismeesters	zetten	we	ons	dagelijks	in	om	betaalbare	woningen	die	voldoen	aan	de	basiskwaliteit	te	verhuren.	We	kijken	
hierbij	niet	alleen	naar	de	woning,	maar	ook	naar	de	woonomgeving.	We	willen	een	prettige	en	fijne	woonomgeving	creëren	voor	
én	met	onze	huurders.	Hoe	onze	huurders	de	leefbaarheid	ervaren	en	beoordelen	willen	we	aan	de	hand	van	periodieke	onder-
zoeken	in	kaart	brengen.	Daarbij	zijn	we	ons	bewust	van	de	problematiek	die	zich	af	kan	spelen	in	wijken	waar	er	veel	(sociale)	
woningen	geclusterd	zijn.	Huurders	geven	aan	dat	de	leefbaarheid	in	sommige	wijken	en	buurten	onder	druk	staat.	De	draag-
kracht	van	deze	wijken	en	buurten	wordt	op	de	proef	gesteld.	Tegelijkertijd	zit	er	ook	kracht	in	de	wijken,	deze	kracht	willen	we	
benutten	door	onder	andere	het	faciliteren	van	ideeën	en	initiatieven	van	onze	bewoners.

We	hebben	in	2021	het	nieuwe	leefbaarheidsbeleid	'levenskrachtige	wijken	en	buurten'	vastgesteld.	In	dit	leefbaarheidsbeleid	
geven we uitwerking aan onze ondernemingsdoelen. 

Wij	stellen	voor	onze	wijken	beheerplannen	op
Ons	doel	op	het	gebied	van	leefbaarheid	is	schone	en	veilige	wijken	en	buurten.	Waar	onze	bewoners	fijn	wonen,	elkaar	ontmoe-
ten	en	zich	prettig	voelen.	Een	belangrijk	onderdeel	van	het	beleid	zijn	de	wijkplannen.	In	deze	plannen	geven	we	bijvoorbeeld	
aan	welke	middelen	we	inzetten	om	de	leefbaarheid	in	de	wijken	te	verbeteren.	Het	gaat	om	investeringen	in	buurtbeheer,	voor-
zieningen	en	wijkactiviteiten.	We	doen	dit	per	wijk	omdat	iedere	wijk	anders	is.	Samen	met	bewoners	zodat	het	ook	hun	plannen	
zijn.

De coronamaatregelen waren een uitdaging
De	mogelijkheden	voor	digitale	communicatie	met	onze	huurders	waren	vaak	beperkt.	Samen	met	onze	partners	keken	we	wat	
wel	kon	en	wat	nodig	was.	Tijdens	de	coronaperiode	konden	de	woningverbeteringsprojecten	doorgaan.	Hierdoor	kwamen	we	
afgelopen	jaar	toch	nog	bij	bewoners	achter	de	voordeur.	En	zagen	we	ook	meer	problematiek.	Dit	vroeg	extra	aandacht	van	onze	
medewerkers	in	deze	wijken.	En	van	onze	partners	in	de	wijken.

De	Huismeesters	bemiddelt	als	er	problemen	zijn	tussen	huurders
Wij	vinden	het	belangrijk	dat	huurders	er	samen	uit	komen.	Huurders	kunnen	zich	aanmelden	voor	buurtbemiddeling	of	zij	wor-
den	door	De	Huismeesters	aangemeld.	De	Huismeesters	heeft	in	2021	1x	buurtbemiddeling	ingeschakeld.	

We	hebben	in	2021	twee	huurders	ontruimd	door	overlast.	We	werken	samen	met	instanties	zoals	WIJ	en	de	politie	actief	aan	het	
voorkomen	en	verminderen	van	overlast.	Om	een	opeenhoping	van	problemen	in	een	wijk	te	voorkomen	“labelen”	wij	straten	of	
complexen.	En	bemiddelen	we	woningen	buiten	Woningnet	om.	Ook	plaatsen	we	gericht	bij	overlastmeldingen.	

Onze	buurtbeheerders	zijn	een	belangrijke	schakel	in	ons	leefbaarheidsbeleid
Het	buurtbeheer	in	de	wijken	is	maatwerk.		Onze	buurtbeheerders	hebben	direct	contact	met	de	bewoners,	Milieudienst,	open-
bare	werken,	de	politie	en	maatschappelijk	werk.	Door	op	tijd	te	signaleren	kunnen	problemen	worden	voorkomen	en	opgelost.	
Met	hun	inzet	wordt	de	leefbaarheid	verbeterd,	overlast	voorkomen	of	in	een	vroeg	stadium	aangepakt.	En	neemt	de	tevreden-
heid	van	bewoners	toe.	Buurtbeheer	vinden	we	belangrijk	om	te	voorkomen	dat	verloedering	en	onveiligheid	toeneemt.		
Onze	buurtbeheerders	komen	langs	bij	nieuwe	huurders	om	even	kennis	te	maken.	Zij	namen	in	2021	een	pakket	met	duurzame	
spullen	mee.	Zo	helpen	we	de	nieuwe	huurder	op	weg.	Het	pakket	was	mogelijk	gemaakt	door	de	Regeling	Reductie	Energiege-
bruik	Woningen	subsidie	(RREW).
  
We	zetten	onze	buurtpanden	in	om	de	leefbaarheid	in	wijken	op	peil	te	houden
We	hebben	de	volgende	buurtpanden:
• De	Wijert		
• Beijum	(Atensheerd)		
• Paddepoel	(Plutolaan)		
• De	Hoogte	(het	Hoogtepunt)		
• Oosterparkwijk	(Koekoekplein)		
Wij	communiceren	vanuit	het	buurtpand	over	wijkvernieuwingen	of	verbeterwerkzaamheden.	Het	buurtpand	in	Beijum	wordt	
ook	door	onze	sociale	partners	in	de	wijk	gebruikt.			
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De	woningcorporaties	en	de	gemeente	Groningen	hebben	ook	een	gezamenlijke	visie	en	aanpak
Nijestee,	De	Huismeesters,	Lefier,	Patrimonium	en	Wierden	en	Borgen	willen	met	de	gemeente	en	bewoners	werken	aan	
gemengde	wijken	waarin	plaats	is	voor	iedereen.	Door	te	investeren	in	goede,	duurzame	en	energiezuinige	woningen	in	diver-
se	segmenten	en	door	de	woonomgeving	op	te	knappen,	komen	er	nieuwe	kansen	voor	ontmoeting,	gesprek		en	toegang	tot	
woningen,	werk	en	onderwijs.		

In	een	aantal	wijken	is	het	aandeel	sociale	huur	relatief	hoog.	De	Huismeesters	zet	zich	samen	met	de	gemeente	en	andere	cor-
poraties	in	voor	een	ongedeelde	stad	met	gemengde	wijken.	Dit	betekent	maximaal	50%	sociale	huur	per	wijk.	In	een	aantal	wij-
ken	betekent	dat	een	uitdaging.	Er	moeten	meer	koop-	en	vrije	sector	woningen	bij	en/of	het	aantal	sociale	huurwoningen	moet	
naar	beneden.	Dat	laatste	kan	alleen	als	er	bij	grootschalige	nieuwbouwprojecten	voldoende	sociale	huur	wordt	ingerekend.

In	de	plannen	voor	wijkvernieuwing	is	de	visie	op	de	ongedeelde	stad	het	vertrekpunt
In	elk	plan	staat	vervolgens	per	wijk	welke	projecten	gaan	bijdragen	aan	onder	meer	goed	en	duurzaam	wonen,	aan	energiebe-
sparing,	aan	de	aanpak	van	armoede,	aan	groen	en	buitenzijn,	aan	een	veilige	buurt,	aan	gelukkig	en	gezond	wonen,	aan	positief	
op-	groeien	en	aan	bewonersparticipatie.	De	wijkvernieuwingsplanen	zijn	de	basis	voor	het	verdere	gesprek	met	bewoners	in	de	
wijken.		

Er	zijn	in	Groningen	vier	wijken	aangewezen	als	prioriteitswijken:	
• Beijum
• Indische Buurt
• De Hoogte 
• De	Wijert	
Inmiddels	is	de	wijkaanpak	in	2020	met	steun	van	het	Rijk	(Regio	Deal	en	Nationaal	Programma	Groningen)	uitgebreid	met	nog	
eens	drie	wijken	(Vinkhuizen,	Paddepoel	en	Lewenborg).

We	zoomen	samen	met	de	gemeente	en	onze	collega	corporaties	in	op	deze	wijken	op	verschillende	thema's	zoals	bijvoorbeeld	
armoede. 

Sunny	Selwerd
Alles	wat	in	Selwerd	gedaan	wordt	aan	wijkvernieuwing,	gebeurt	onder	de	noemer	van	Sunny	Selwerd.	Sunny:	want	de	wijkver-
nieuwing	moet	ervoor	zorgen	dat	de	mensen	die	in	Selwerd	wonen	het	beter	krijgen.	Sunny	Selwerd	gaat	dus	niet	alleen	over	
sloop,	nieuwbouw	en	de	herinrichting	van	straten.	Het	gaat	ook	over	werk	en	inkomen,	leefbaarheid,	veiligheid,	sociale	con-
tacten,	meedoen	en	erbij	horen	in	de	samenleving.	

Wijkdeal	De	Wijert
In	De	Wijert	hebben	bewoners,	ondernemers,	scholen,	woningcorporaties,	de	gemeente	en	andere	organisaties	met	elkaar	af-
gesproken	om	samen	te	werken	aan	een	vitale	en	leefbare	wijk.	Samen	zorgen	we	ervoor	dat	iedereen	tot	zijn	recht	komt	en	op	
een	gelijkwaardige	manier	kan	deelnemen	aan	de	samenleving.	Deze	samenwerking	noemen	we	Wijkdeal	De	Wijert.	Afgespro-
ken	is	dat	alle	processen,	maatregelen	en	communicatie	in	de	wijk	onder	de	noemer	De	Wijkdeal	plaatsvinden.
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Participatie
Huurders van nu en de toekomst

We willen verschillende vormen van participatie en 
zetten deze efficiënt in per thema of project.
We staan open voor samenwerking met onze huur-
ders en vinden dit belangrijk. We stralen dit uit en 
hebben een open houding. 
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Wij	vinden	een	goede	relatie	met	onze	huurders	belangrijk.	Wij	nemen	dan	ook	de	moeite	om	onze	huurders	te	leren	kennen.	
Daar	hebben	wij	zelf	veel	baat	bij.	Zij	weten	namelijk	als	geen	ander	wat	er	leeft	in	onze	buurten	en	wijken.	Door	hen	erbij	te	
betrekken,	sluiten	onze	werkzaamheden	en	activiteiten	beter	aan	op	de	wensen	en	behoeften	van	(toekomstige)	huurders.	
Bewonersparticipatie	betekent	voor	De	Huismeesters	dat	bewoners	op	verschillende	manieren	mee	kunnen	doen	en	denken.	Dit	
gaat	van	meedoen	in	projecten	tot	aan	meedenken	bij	nieuw	beleid.	De	mate	waarin	bepalen	we	samen	met	onze	bewoners.
De	Huismeesters	wil	met	deze	definitie	ruimte	bieden.	Ruimte	voor	de	corporatie	en	voor	bewoners.	Bewoners	kunnen	namelijk	
zelf	ook	participatie	afdwingen.	Deze	definitie	creëert	ruimte	voor	alle	vormen	van	participatie	met	de	bedoeling	samen	plannen	
te	maken.	Plannen	die	goed	aansluiten	bij	de	wensen	van	de	bewoners.	

Het	doel	van	bewonersparticipatie	is	dat	de	stem	van	de	huurder	een	plek	heeft 
Een	plek	in	het	beleid	en	de	activiteiten	van	De	Huismeesters.	Dit	moet	ertoe	leiden	dat	de	huurder	betaalbaar	en	kwalitatief	
goed	woont	nu	en	in	de	toekomst.	Verder	vergroot	goede	participatie	het	draagvlak	voor	de	keuzes	die	De	Huismeesters	maakt.
En	de	betrokkenheid	van	de	huurders.	We	stellen	in	2022	onze	nieuwe	participatiebeleid	vast.	

We	willen	in	2022	via	een	digitaal	huurderspanel	onze	huurders	hun	mening	vragen	
Het	gaat	over	onderwerpen	die	voor	onze	bewoners	van	belang	zijn.	Het	panel	is	één	van	de	manieren	om	de	betrokkenheid	en	
participatie	van	huurders	te	verhogen.	
 
Begin	2020	is	de	nieuwe	Huurdersraad	gestart	
De	Huurdersraad	bestaat	uit	een	groep	enthousiaste	en	betrokken	huurders.	Ze	huren	allemaal	een	woning	van	De	Huismeesters.	
Alleen	daarom	al	weten	ze	veel	van	wat	huurders	willen	en	nodig	hebben	om	goed	te	kunnen	wonen.	De	Huurdersraad	heeft	
contact	met	bewonerscommissies	in	de	wijken	waar	De	Huismeesters	woningen	heeft.	Zij	houdt	ook	wel	eens	een	onderzoek	
met	vragenlijst	onder	alle	huurders.	Of	ze	richten	speciale,	meestal	tijdelijke	commissies	en	werkgroepen	op.	Daarin	zitten	dan	
huurders	die	in	een	bepaald	onderwerp	geïnteresseerd	zijn	en	mee	willen	praten,	maar	die	niet	persé	het	hele	jaar	in	de	Huur-
dersraad	(willen)	zitten.	Sinds	kort	heeft	de	Huurdersraad	een	eigen	website.

De	Huismeesters	heeft	regelmatig	overleg	met	de	Huurdersraad.	Er	is	een	regulier	overleg	van	De	Huurdersraad	met	de	ma-
nager	Wonen.	Er	worden	allerlei	onderwerpen	door	zowel	De	Huurdersraad	als	De	Huismeesters	geagendeerd	en	besproken.	
Daarnaast	worden	er	ook	op	specifieke	thema’s	overleggen	georganiseerd.	Bijvoorbeeld	over	concept	beleidsdocumenten,	de	
begroting	of	de	prestatieafspraken.	

Naast	de	overleggen	met	De	Huismeesters	brengt	De	Huurdersraad	ook	advies	uit.	In	2021	heeft	de	Huurdersraad	op	de	volgen-
de	onderwerpen	advies	uitgebracht	of	mee	ingestemd:	woonruimteverdeling,	servicekostenbeleid,	Ambitiekader,	het	bod	in	het	
kader	van	de	prestatieafspraken,	het	leefbaarheidsbeleid	en	de	verkoop	van	woningen.	Daarnaast	heeft	De	Huurdersraad	ook	
meegedacht	over	het	toekomstige	participatiebeleid.	Eind	2021	hebben	we	de	(toekomstige)	samenwerking	geborgd	door	het	
ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. 

Op	9	december	zijn	de	prestatieafspraken	ondertekend
Deze	zijn	ondertekend	door	de	woningcorporaties	Nijestee,	Lefier,	De	Huismeesters,	Patrimonium,	Wierden	en	Borgen	en	
Woonborg,	de	huurdersorganisaties	en	de	gemeente	Groningen.	Jean	Claude	Petitiaux	heeft	namens	de	Huurdersraad	en	Sije	
Holwerda	namens	De	Huismeesters	de	prestatieafspraken	ondertekend.

De	nieuwe	woonvisie	van	gemeente	Groningen	is	eind	juni	2020	vastgesteld.	Uitgangspunt	is	dat	Groningen	een	gemeente	wil	
zijn	met	een	voortreffelijk	woonklimaat	voor	iedereen.	Begin	2021	is	vervolgens	het	ambitiekader	2021-2025	vastgesteld	met	
de	titel	‘Samenwerken	aan	een	thuis	voor	iedereen’.	Hierin	staan	de	thema’s	uit	de	woonvisie	waar	we	als	corporaties,	huur-
dersorganisatie	en	gemeente	gezamenlijk	aan	werken	concreter	uitgewerkt.	Dit	betreft	de	langjarige	ambities	op	het	gebied	van	
leefbaarheid,	beschikbaarheid,	betaalbaarheid,	duurzaamheid	
en wonen en zorg.

Het	ambitiekader	vormt	het	kader	voor	de	jaarlijkse	prestatieaf-
spraken.	Deze	hebben	de	vorm	van	een	inlegvel	bij	het	ambitie-
kader.	Het	inlegvel	bestaat	uit	een	optelsom	van	de	afzonderlijke
biedingen	van	de	corporaties	op	het	ambitiekader	aangevuld	
met	gemeentelijke	inspanningen	en	gezamenlijke	procesafspra-
ken.
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Duurzaamheid

Kwaliteit

Goede woningen die klaar zijn voor de toekomst

We brengen ons woningbezit naar basiskwaliteit. 
Woningen met toekomstperspectief brengen we 
naar label A. Anders wordt de overstap onderzocht 
naar vervangende nieuwbouw.
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Duurzaamheid

We verduurzamen samen met onze huurders. We gaan hiervoor
een energiecoach inzetten. Alternatieven voor aardgas zijn nog niet 
altijd beschikbaar of betaalbaar. We volgen de ontwikkelingen.

De	Huismeesters	ligt	op	schema	met	het	verduurzamen	van	haar	woningbezit.	Zo	verlagen	we	de	energielasten	én	verhogen	we	
de	woonkwaliteit.	Zo	zorgen	we	voor	gezonde	woningen.	Minimaal	driekwart	van	onze	woningen	heeft	in	2033	label	A	of	beter.	
In	2022	gaan	we	de	ambitie	aan	de	hand	van	EP-2	score	op	basis	van	de	nieuwe	NTA8800	concretiseren.	De	CO2-uitstoot	reduce-
ren	we	met	2%	per	jaar.	Dat	betekent	in	2033	een	kwart	minder	uitstoot	dan	in	de	huidige	situatie.

We	hebben	in	2021	435	woningen	verduurzaamd
Dit	konden	we	doen	met	onze	partners	ondanks	alle	uitdagingen	die	de	coronacrisis	met	zich	meebracht.	De	komende	5	jaren	
verduurzamen	we	nog	eens	1.063	woningen.	Deze	projecten	vereisen	grote	investeringen.	En	een	brede	inzet	van	onze	organi-
satiecapaciteit.	De	projecten	kunnen	niet	overal	tegelijk	worden	uitgevoerd.	Voor	een	aantal	huurders	betekent	dat	we	soms	
pas	over	een	aantal	jaren	hun	woning	verbeteren.	Terwijl	ze	nu	al	minder	woongenot	ervaren	en	een	hogere	energierekening	
hebben.	We	zoeken	aldoor	de	balans	tussen	benodigd	onderhoud,	duurzaamheidsinvesteringen	en	investeringen	in	kwaliteit.	

Verduurzamingsprojecten

Oosterpark
 
Totaal:		 	 230	woningen
start:		 	 augustus	2020
oplevering:		 november	2021

We	isoleerden	de	woningen	en	gebruikten	hoog	rendement	beglazing.	Ook	vervingen	we	de	keuken,	douche	en	toilet.	En	
we	hebben	de	buitenkant	van	de	woningen	aangepakt.	De	woningen	hebben	na	de	verbetering	gemiddeld	energielabel	A.	
De	investering	bedroeg	8	miljoen	euro.	Voor	dit	project	vroegen	we	een	huurverhoging	van	5	euro.	

Het	project	sloten	we	af	met	een	klanttevredenheid	van	gemiddeld	een	7,4.

Selwerderwijk-Zuid - De Hoogte
 
Totaal:		 	 180	woningen
start:		 	 juni	2021
oplevering:		 november	2021

We	isoleerden	de	woningen	en	gebruikten	hoog	rendement	beglazing.	Het	collectieve	systeem	ging	uit	de	woning.	Bewo-
ners	kregen	individuele	verwarming.		Daarnaast	vervingen	wij	het	keukenblok	en	kregen	de	bewoners	bijvoorbeeld	een	
nieuwe	voordeur.	De	trappenhuizen	knapten	we	op.	En	we	schilderden	de	buitenkozijnen	van	de	portieken.	De	woningen	
hebben	nu	gemiddeld	energielabel	A.	Er	is	een	investering	van	bijna	8	miljoen	euro	mee	gemoeid.	Voor	dit	project	vroegen	
we	een	huurverhoging	van	10	euro.	

Het	project	sloten	we	af	met	een	klanttevredenheid	van	gemiddeld	een	7,6.
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De Wijert - Spieghelstraat
 
Totaal:		 	 56	woningen
start:		 	 augustus	2021
oplevering:		 december	2021

We maakten de woningen energiezuiniger. Daarvoor voerden we aan de buitenkant en binnenkant werkzaamheden uit.  
De	verbeterde	woningen	worden	na	mutatie	verkocht.	De	woningen	hebben	nu	gemiddeld	energielabel	A.	Er	is	een	inves-
tering	van	ruim	2	miljoen	euro	mee	gemoeid.	Voor	dit	project	vroegen	we	geen	huurverhoging.	

Het	project	sloten	we	af	met	een	klanttevredenheid	van	gemiddeld	een	8,2.

De Wijert - Camphuysen- / Reviusstraat
 
Totaal:		 	 40	woningen
start:		 	 maart	2021
oplevering:		 juli	2021

We maakten de woningen energiezuiniger. Daarvoor voerden we aan de buitenkant en binnenkant werkzaamheden uit.  
De	verbeterde	woningen	worden	na	mutatie	verkocht.	De	woningen	hebben	nu	gemiddeld	energielabel	A.	Er	is	een	inves-
tering	van	ruim	1,5	miljoen	euro	mee	gemoeid.	Voor	dit	project	vroegen	we	geen	huurverhoging.	

Het	project	sloten	we	af	met	een	klanttevredenheid	van	gemiddeld	een	8,1.

Vinkhuizen
 
Totaal:		 	 48	woningen
start:		 	 augustus	2021
oplevering:		 december	2021

We isoleerden de woningen en gebruikten hoog rendement beglazing. Ook vervingen we de keuken. En we hebben de 
buitenkant	van	de	woningen	aangepakt.	De	woningen	hebben	na	de	verbetering	gemiddeld	energielabel	A.	De	investering	
bedroeg	ruim	2,5	miljoen	euro.	Voor	dit	project	vroegen	we	een	gemiddelde	huurverhoging	van	14,17	euro.	

Het	project	sloten	we	af	met	een	klanttevredenheid	van	gemiddeld	een	6,1.
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De	Huismeesters	heeft	ook	in	2021	een	deel	onderhoudsachterstand	weggewerkt	van	het	bezit.	Het	gaat	om	voornamelijk	por-
tieketagewoningen	gebouwd	in	de	periode	1950	–	1970	en	waar	een	forse	investeringsaanvraag	ligt.	We	hebben	goed	gekeken	
naar	de	onderhoudsstaat	van	de	woningen	en	dan	met	name	het	comfort.	In	die	gevallen	waaruit	blijkt	dat	groot	onderhoud	
onvoldoende	comfort	oplevert,	maken	we	plannen	voor	vervanging.	Wij	slopen	en	bouwen	moderne	en	comfortabele	(sociale)	
huurwoningen	terug,	die	betaalbaar,	energiezuinig	zijn	en	klaar	voor	de	toekomst.					

Wijkvernieuwing

De	Huismeesters	sloopt	222	woningen	in	de	periode	2022-2024	en	vervangt	deze	door	nieuwbouw.	Sloop	van	deze	woningen	is	
nodig.	Duurzaam	investeren	in	de	bestaande	woningen	heeft	niet	het	gewenste	effect	voor	de	toekomst.	Het	staat	niet	in	ver-
houding	met	wat	het	oplevert.	Nieuwbouw	voorziet	in	de	behoefte	dat	ook	ouderen	langer	in	de	wijk	kunnen	blijven	wonen.		

Wij	hebben	152	woningen	verbeterd.	Vooral	aan	de	buitenkant.	De	woningen	worden	energiezuiniger.	De	woningen	worden	bij	
mutatie	verkocht.	Wij	zetten	de	verkoopopbrengst	in	om	betaalbare	en	duurzame	woningen	te	bouwen.	Met	nieuwbouw	en	
verkoop	ontstaat	een	buurt	met	een	diversiteit	in	de	woningsamenstelling.		

Bewoners	wonen	in	een	wijk	met	met	cultuurhistorische	waarde.	In	overleg	met	de	gemeente	hebben	we	besloten	de	stempel-
structuur te houden. Dit doen we door in elke straat een deel van de huidige woningen te laten staan.  

Woningverbetering:		 	 2020:	56	woningen/	2021:	96	woningen	
Start	sloop:		 		 		 2022:	50	woningen		
Oplevering	nieuwbouw:			 	 2023:	59	woningen	

Selwerd
 
Sloop:	 	 95	eengezinswoningen
Nieuwbouw:	 97	eengezinswoningen
  39 meergezinswoningen

De	Huismeesters	sloopt	de	komende	jaren	146	eengezinswoningen.	Hiervoor	komen	97	eengezinswoningen	en		
44	meergezinswoningen	terug.	Ook	voor	deze	woningen	geldt	dat	sloop	nodig	is.	Duurzaam	investeren	in	de	bestaande	wonin-
gen	heeft	niet	het	gewenste	effect	voor	de	toekomst.	Het	staat	niet	in	verhouding	met	wat	het	oplevert.

Start	sloop:		 		 		 2021:	31	woningen		
Oplevering	nieuwbouw:	 		 2022:	38	woningen	

De	Huismeesters	maakte	begin	2022	bekend	dat	ook	de	51	portieketagewoningen	aan	de	Iepenlaan	en	Lijsterbeslaan	worden	
gesloopt.	Een	aantal	bewoners	gaf	vorig	jaar	aan	last	te	hebben	van	schimmel,	vocht	en	tocht	in	de	woningen.	De	Huismeesters	
heeft	ondertussen	onderzoek	gedaan.	Daarbij	is	ook	gekeken	naar	de	mogelijkheden	om	de	woningen	te	verbeteren.	Met	het	
oog	op	de	zeer	hoge	kosten	is	gekozen	voor	sloop	en	nieuwbouw.	

De Wijert
 
Totaal	374	portiek	etagewoningen
• sloop/nieuwbouw		 	 	 222	woningen
• woningverbetering/verkoop			 152	woningen

Kwaliteit

We brengen onze woningen naar basiskwaliteit. Woningen met 
toekomstperspectief brengen we naar label A. Als dit niet mogelijk is, 
onderzoeken we vervanging door nieuwbouw. 
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De	in	1970	gebouwde	woningen	hebben	diverse	gebreken.	De	huurders	ervaren	veel	overlast	van	vocht,	tocht	en	schimmel	(door	
koudebruggen).	Verder	zijn	de	woningen	erg	gehorig.	Zowel	volkshuisvestelijk,	technisch	als	financieel	is	sloop/nieuwbouw	het	
beste	scenario.	Met	het	scenario	sloop	nieuwbouw	kiest	De	Huismeesters	voor	93	nieuwe,	CO2	neutrale	en	energiezuinige	wo-
ningen.	Bewoners	waren	welkom	bij	een	inloopbijeenkomst	in	december	2021.	De	opkomst	was	met	circa	6%	hoog.	De	huurders	
die	niet	op	de	inloopbijeenkomst	waren,	zijn	telefonisch	benaderd.

We	hebben	extra	aandacht	voor	vocht	en	schimmel		
Een	deel	van	de	woningen	in	Groningen	heeft	vocht-	en	schimmelproblemen.	Deze	problemen	komen	voor	in	alle	soorten	
woningen,	maar	vooral	in	de	oudere	woningen	(1965	–	1992).	Er	zijn	verschillende	oorzaken	zoals	bouwtechnische	gebreken	
zoals	bijvoorbeeld	een	lekkage,	of	bouwtechnische	eigenschappen	van	een	gebouw	zoals	een	koudebrug.	Soms	ligt	het	ook	aan	
ventilatiegedrag	van	bewoners.	

Wij	hebben	in	2021	220	schimmelklachten	ontvangen.	De	gemiddelde	kosten	per	klacht:	€	200.	Schimmelklachten	behandelen	
we	volgens	ons	stappenplan.	In	de	meeste	gevallen	lossen	we	de	schimmelklachten	op.	Soms	schakelen	we	een	intermediair	in	
voor	een	onafhankelijk	oordeel.

Dagelijks	onderhoud	
Onder	dagelijks	onderhoud	valt	het	mutatieonderhoud,	reparatiemeldingen	van	huurders	en	contractonderhoud.			
Wij	pakken	zoveel	mogelijk	reparatieverzoeken	zelf	op.	Hierdoor	komen	we	bij	veel	bewoners	achter	de	voordeur.		
Ook	mutaties	hebben	we	veel	zelf	gedaan	en	niet	uitbesteed	aan	derden.	In	2021	heeft	de	dalende	trend	in	de	kosten	van	
dagelijks	onderhoud	zich	voortgezet.	Door	uitgevoerd	planmatig	onderhoud	en	woningverbeteringsprojecten	nemen	de	kosten	
van	reparatieverzoeken	en	bij	mutatie	af.	Ook	beoordelen	we	bij	complexen	waar	in	de	planning	binnen	vijf	jaar	planmatig	onder-
houd	en	woningverbetering	is	gepland,	wat	echt	noodzakelijk	is	en	doen	we	het	minimale.			

Mutatieonderhoud  
Het	aantal	mutaties	is	gestegen.	Er	waren	669	nieuwe	verhuringen	in	2021	(2020	:	617).	

Geriefsverbeteringen  
Onze	bewoners	kunnen	een	geriefsverbetering	aanvragen.	Als	dit	past	binnen	de	maximaal	toegestane	redelijke		
huurprijs,	dan	worden	de	kosten	doorberekend	in	de	huur.	Zijn	er	medische	redenen	voor	een	aanpassing?	Dan	kan	dit	vanuit	de	
WMO	(Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning)	worden	geregeld.	

Planmatig	onderhoud
Het	planmatig	onderhoud	voeren	we	uit	aan	de	hand	van	een	onderhoudsplanning.	
We	hebben	in	2021	het	volgende	gedaan:

schilderwerk 957 woningen 
vervanging cv-ketels 280	woningen	
keukenrenovatie	 452 woningen 
douche- en toiletvernieuwing 232 woningen 
vervanging van dakbedekking 148 woningen

Vinkhuizen
 
Sloop:	 	 56	eengezinswoningen	Pyrietstraat/Boraxstraat
Nieuwbouw:	 93	woningen
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Organisatie
Wij staan voor goed huismeesterschap

De Huismeesters is een buurtcorporatie, die de huurders 
daadwerkelijk als vertrekpunt neemt in haar dagelijkse 
doen en laten.
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Het	afgelopen	jaar	hebben	we	veel	op	afstand	samengewerkt.	Bij	thuiswerken	is	verbinding	met	elkaar	extra	uitdagend.	Dit	doen	
we	door	goed	met	elkaar	in	contact	te	blijven.	We	hebben	meermaals	onze	blijdschap	uitgesproken	voor	de	inzet	en	flexibiliteit	
van	de	medewerkers.	Zowel	mondeling	als	met	een	origineel	geschenk.	Tijdens	de	coronacrisis	lag	de	focus	op	steun	aan	de	me-
dewerkers.	Hun	veiligheid	en	gezondheid	staan	voorop.	

Een leven lang leren
De	wereld	om	ons	heen	verandert	continu.	Dit	vraagt	om	een	doorontwikkeling	van	onze	organisatie	en	van	onze	medewerkers.	
Wij	hebben	elkaar	nodig	om	onze	ambities	waar	te	kunnen	maken.	We	willen	onze	medewerkers	dan	ook	duurzaam	inzetbaar	
houden.	Wij	bieden	onze	medewerkers	de	mogelijkheid	te	investeren	in	persoonlijke	ontwikkeling.	We	zijn	aangesloten	bij	Loop-
baaninitiatief	om	de	duurzame	inzetbaarheid	en	mobiliteit	van	medewerkers	te	bevorderen.	Door	kennisdeling	en	samenwerking	
kunnen	we	van	elkaar	leren,	effectiever	werken	en	kosten	besparen.	

Uitval	door	het	coronavirus	is	beperkt	gebleven
Wel	was	zichtbaar	dat	voor	een	enkele	individuele	medewerker	extra	aandacht	nodig	is.	Met	name	voor	medewerkers	met	
schoolgaande	kinderen	is	het	zoeken	naar	wat	mogelijk	is	om	zowel	privé	als	zakelijk	in	balans	te	zijn.	

Op	23	maart	overleed	een	collega	van	ons
Haar	overlijden	is	hard	aangekomen,	niet	alleen	binnen	de	afdeling	bedrijfsvoering	maar	organisatiebreed	werd	ze	gezien	als	een	
zeer gewaardeerde en sociale collega.

Verzuimcijfers
2021 2020 2019 2018

Verzuimpercentage 5,7 7,4 6,6 7
Meldingsfrequentie 0,9 0,9 1,3 0,6

Ondanks	Covid-19	is	ons	ziekteverzuim	behoorlijk	gedaald	ten	opzichte	van	2020.	Dit	komt	door	daling	van	het	langverzuim	(van	
5,37%	naar	3,76%).	We	scoren	net	boven	de	doelstelling	2021	van	5,5%.	

Opleiding	en	ontwikkeling
Over	2021	is	bijna	€	65.000	(begroot	2021	€	110.000)	besteed	aan	opleiding	en	ontwikkeling.	Het	budget	is	in	2021	onder	meer	
besteed	aan:
• het	ontwikkelingstraject	van	de	Ondernemingsraad
• bijscholing	van	medewerkers
• enkele	losse	bestedingen	van	het	POB	(persoonlijk	opleidingsbudget)
• bijdragen	Talent	van	het	Noorden.	

Het	aantal	medewerkers	dat	een	opleiding	volgde	is	laag.	Dit	heeft	vooral	te	maken	met	corona.	In	2022	-	wanneer	er	door	
versoepeling	meer	ruimte	is	voor	opleiding	-	zetten	we	weer	in	op	de	ontwikkeling	van	de	medewerkers.	Gericht	op	inhoudelijke	
kennis,	maar	ook	op	ontwikkelen	en	versterken	van	competenties.

gemiddelde  gemiddelde
leeftijd	2021	 leeftijd	2020

         48        48

2021 2020
aantal medewerkers 83 85
gemiddeld	aantal	fte 77,3 78,2
voltijd 60 58
deeltijd 23 27
man 51 50
vrouw 32 35

   

In	2022	voorzien	we	geen	wezenlijke	uitbreiding	van	het	personeelsbestand.
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Financiën
Wij zetten in op financieel gezond blijven

We willen een financieel gezonde woningcorporatie zijn 
en blijven. We willen voldoen aan de sectornormen van 
Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw.
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Een	randvoorwaarde	voor	het	uitvoeren	van	ons	ondernemingsplan	is	dat	De	Huismeesters	een	financieel	gezonde	organisatie	
blijft.	Wij	zetten	onze	financiële	middelen	dan	ook	zo	doelmatig	mogelijk	in.	Onze	huuropbrengsten	investeren	we	in	de	betaal-
baarheid,	beschikbaarheid,	duurzaamheid	en	leefbaarheid	van	onze	woningen.	Zo	komen	we	tot	een	wendbare	en	gedifferenti-
eerde	portefeuille	en	behouden	onze	woningen	hun	waarde.	

Resultaat versus kasstromen 
Ons vermogen zit voor het grootste deel in stenen. Onze woningen worden gewaardeerd tegen een marktwaarde in verhuurde 
staat.	Ons	jaarresultaat	2021	is	€	133,0	miljoen	positief.	Dit	komt	vooral	door	de	waardestijging	van	ons	vastgoed.	Dit	betekent	
niet	dat	deze	waardestijging	op	onze	bankrekening	is	bijgeschreven.	We	kunnen	deze	waardestijging	alleen	omzetten	in	geld	door	
ons	bezit	te	verkopen.	In	2021	namen	onze	geldmiddelen	met	€	1,2	miljoen	toe	door:	
• een	positieve	kasstroom	van	€	11,8	miljoen	uit	ontvangen	(huur)opbrengsten	verminderd	met	uitgaven	voor	beheer,	onder-

houd,	rente,	heffingen	en	belastingen
• een	uitgaande	geldstroom	van	€	20,5	miljoen	gebruikt	voor	investeringen	in	nieuwbouw	en	woningverbeteringen.	
• een	ontvangen	bedrag	uit	verkoop	van	ons	bezit	van	€	10,1	miljoen
• een	negatieve	kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	van	€	0,1	miljoen	door	meer	af	te	lossen	dan	opnieuw	bij	te	lenen

Jaarresultaat	2021	
We	sloten	2021	af	met	een	positief	resultaat	van	€	135,8	miljoen	(2020:	€	58	miljoen).	Dit	verschil	is	met	name	te	herleiden	naar:	
• door	de	gestegen	verkoopprijzen	hebben	we	een	hoger	resultaat	uit	verkoop	van	woningen	van	€	1.3	miljoen.
• in	2020	boekten	we	al	onrendabel	af	voor	Selwerd	en	De	Wijert.	Op	basis	van	nieuwe	inzichten	is	ook	in	2021	voor	deze	

projecten	afgeboekt,	echter	€	31,7	miljoen	minder	dan	in	2020.
• de	waardeverandering	van	onze	woningvoorraad	was	in	2021	€	42,0	miljoen	hoger.	Dit	komt	door	de	positieve	ontwikkeling	

op	de	woning-	en	beleggersmarkt	in	2021.
• het	bedrag	belastingen	over	het	resultaat	bedroeg	in	2021	€	2,2	miljoen	minder	dan	in	2020.

Jaarresultaat	(in	duizenden	euro’s)	 2021	 2020
Resultaat	exploitatie	vastgoedportefeuille	 24.679	 25.198
Resultaat	verkoop	vastgoedportefeuille	 				3.406	 		2.143
Waardeveranderingen	vastgoedportefeuille	 117.840	 46.083
Resultaat	overige	activiteiten	 717	 630
Kosten	Leefbaarheid	 	-631	 					-577
Financiële	baten	en	lasten	 		-10.766	 -11.094
Resultaat	voor	belastingen	 	135.245	 	62.383
Belastingen	 				-2.196	 		-4.413
Resultaat	deelnemingen	 													0	 									36
Resultaat	na	belastingen	 	133.049	 	58.006

Fiscale	positie
Het	fiscaal	resultaat	2021	bedraagt	€	7,7	miljoen	tegen	€	14,6	miljoen	over	2020.	Hieruit	vloeit	een	bedrag	aan	te	betalen	
vennootschapsbelasting	voort	van	€	1,7	miljoen	(2020:	€	2,9	miljoen).	Eind	2021	is	er	nog	een	gering	bedrag	aan	latenties	uit	
afschrijvingspotentieel	en	disagio	van	leningen.	Van	laatstgenoemde	zal	het	laatste	deel	in	2022	vrijvallen.	Ook	heeft	De	
Huismeesters	geen	verrekenbare	posten	meer	vanuit	compensabele	verliezen	of	afwaardering	van	het	vastgoed. 

Financiële kengetallen 
Het	is	van	groot	belang	dat	we	onze	werkzaamheden	kunnen	blijven	doen	en	financieel	gezond	blijven.	Om	een	financieel	gezon-
de	organisatie	te	zijn,	moeten	we	aan	de	volgende	criteria	voldoen:	
• voldoende	liquiditeit	om	op	korte	termijn	aan	onze	betalingsverplichtingen	te	kunnen	voldoen	
• voldoende	vermogen	om	op	lange	termijn	aan	onze	verplichtingen	te	kunnen	voldoen
• voldoende	financiële	buffers	om	risico’s	te	kunnen	afdekken
• voldoen	aan	eisen	die	onze	toezichthouders	Autoriteit	woningcorporaties	en	Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw	én	ver-

strekkers van vreemd vermogen aan ons stellen. 
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De	toezichthouders	Autoriteit	woningcorporaties	(Aw)	en	Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw	(WSW)	beoordelen	onze	
financiële	positie	aan	de	hand	van	vijf	kengetallen:	
• de	rentedekkingsgraad	(ICR):	hoe	vaak	je	uit	het	geld	dat	binnenkomt	op	je	bankrekening	(zoals	de	huur	die	door	huurders	

wordt	overgemaakt)	de	rente	kunt	betalen	die	je	aan	de	bank	verschuldigd	bent	(omdat	je	geld	van	de	bank	geleend	hebt)
• de	loan-to-value	(LTV)	op	beleidswaarde:	de	verhouding	tussen	de	omvang	van	de	schuld	en	de	waarde	van	het	vastgoed
• de	solvabiliteit	op	beleidswaarde:	de	verhouding	weer	tussen	het	eigen	vermogen	in	relatie	tot	het	balanstotaal;
• de	dekkingsgraad	op	marktwaarde:	is	de	(markt)waarde	van	het	onderpand	in	geval	van	discontinuïteit	voldoende	om	de	

schuldpositie	af	te	lossen
• onderpandratio:	is	de	(markt)waarde	van	het	onderpand	(waarop	het	WSW	hypotheek	heeft	gevestigd)	voldoende	om	de	

geborgde	schuldpositie	af	te	lossen.	

De	financiële	kengetallen	van	De	Huismeesters	voldoen	aan	de	normen	van	de	Autoriteit	woningcorporaties	en	WSW.	Ten	
opzichte	van	2020	verbeterde	de	vermogenskengetallen	LTV	en	solvabiliteit	door	een	hogere	beleidswaarde	als	afgeleide	van	
de	gestegen	marktwaarde.	De	afname	van	de	ICR	komt	vooral	door	lagere	overige	bedrijfsuitgaven	en	minder	betaalde	vennoot-
schapsbelasting	in	2021.
      DAEB    Niet DAEB
Kengetallen	 	 	 	 norm	 2021	 2020	 	 norm	 2021	 2020
Rentedekkingsgraad		 	 	 >1,4	 2,1	 1,8	 	 >1,8	 4,0	 2,2
Loan	to	Value		 	 	 	 <85%	 43,1%	 54,2%	 	 <75%	 27,9%	 30,1%
Solvabiliteit	 	 	 	 >15%	 46,4%	 38,7%	 	 >40%	 72,6%	 69,4%
Dekkingsratio	 	 	 	 <70%	 41,7%	 52,8%	 	 <50%	 24,7%	 29,0%
Onderpandratio	 	 	 	 <70%	 42,6%

Marktwaarde	versus	beleidswaarde 
De	marktwaarde	heeft	zich	in	2021	positief	ontwikkeld.	Eind	2021	bedroeg	de	marktwaarde	in	verhuurde	staat	van	het	vastgoed	
in	exploitatie	€	1.146,5	miljoen	(2020:	€	1.010,1	miljoen).	De	belangrijkste	oorzaak	hiervoor	is	de	positieve	ontwikkeling	op	de	
woning-	en	beleggersmarkt	in	2021.	Daarnaast	wordt	de	ontwikkeling	van	de	marktwaarde	beïnvloed	door	de	herziening	van	de	
parameters	in	het	‘Handboek	modelmatig	waarderen	marktwaarde’.

De	beleidswaarde	is	afgeleid	van	de	markt(marktwaarde)	en	geeft	een	indicatie	van	de	‘echte’	verwachting	van	de	waarde	van	de	
vastgoedportefeuille	op	basis	van	het	beleid.	In	de	beleidswaarde	wordt	rekening	gehouden	met	beleidseffecten	van	De	
Huismeesters.	De	beleidswaarde	is	eind	2021	is	€	98,5	miljoen	hoger	dan	eind	2020.

Per	31	december	2021	is	het	verschil	tussen	de	marktwaarde	en	de	beleidswaarde	€	456,5	miljoen	(2020:	€	418,4	miljoen).	Dit	
verschil,	de	maatschappelijke	beklemming	als	gevolg	van	ons	beleid,	komt	tot	uitdrukking	in	de	volgende	afslagen	van	de	markt-
waarde	naar	de	beleidswaarde:	
• beschikbaarheid	 bij	mutatie	houden	we	(vrijwel)	alle	woningen	in	bezit.	Voor	de	beleidswaarde	geeft	dit	een	afslag	van		

	 	 	 €	11,2	miljoen	op	de	marktwaarde.	
• betaalbaarheid		 we	willen	woningen	betaalbaar	houden	voor	onze	doelgroep.	De	(streef)huren	van	onze	woningen						

	 	 	 liggen	daarom	ruim	onder	de	markthuur	waarmee	in	de	marktwaarde	is	gerekend.	Deze	lagere	op	
	 	 	 brengsten	hebben	een	effect	van	negatief	€	291,0	miljoen	op	de	marktwaarde.	

• kwaliteit	 	 we	geven	meer	geld	uit	aan	onderhoud	dan	commerciële	partijen.	We	kiezen	bewust	voor	een	hogere		
	 	 	 kwaliteit	van	onze	woningvoorraad	dan	gemiddeld	op	de	markt	wordt	bereikt	bij	dezelfde	huur.	Dit		
	 	 	 heeft	een	effect	van	negatief	€	115,1	miljoen.	

• beheer		 	 onze	organisatiekosten	die	we	toerekenen	aan	onze	verhuur-	en	beheeractiviteiten,	liggen	hoger	dan		
	 	 	 bij	een	belegger.	Dit	komt	omdat	we	bijvoorbeeld	meer	aan	leefbaarheid	doen.	Het	effect	hiervan		
	 	 	 bedraagt	negatief	€	39,1	miljoen.	

Prioriteiten	in	onze	meerjarenbegroting	
In	onze	meerjarenbegroting	geven	we	prioriteit	aan	de	betaalbaarheid,	beschikbaarheid	en	kwaliteit	en	duurzaamheid	van	de	
bestaande	vastgoedportefeuille.	Onze	leningenportefeuille	loopt	de	komende	jaren	wel	op	om	onze	doelstellingen	te	kunnen	
financieren.	De	kengetallen	waarop	we	onze	financiële	positie	beoordelen	nemen	hierdoor	af,	maar	blijven	binnen	de	normen	
van	de	Aw	en	het	WSW.	We	houden	dus	een	gezonde	financiële	positie.	Daarbij	houden	we	rekening	met	een	politieke	onzeker-
heidszone	voor	effecten	onverwachte	politieke	maatregelen.	Hierdoor	zijn	we	wendbaar	en	in	staat	veranderingen	in	de	externe	
omgeving	op	te	vangen.	
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Meerjarenbegroting   2022    2023    2024    2025    2026

Operationele	kasstroom	 	11.242	 	 	12.133	 	 	12.848	 	 	14.040	 	 	15.021
Investeringskasstroom	 -16.380	 	 -49.221	 	 -51.016	 	 -56.879	 	 -43.074
Aflossing	leningen	 -13.109	 	 -16.899	 	 -13.733	 	 -11.734	 	 -10.467
Mutatie	eigen	middelen	 				4.255	 	 									10	 	 									58	 	 									13	 	 								-77	

Aan	te	trekken	 	 	13.992	 	 	53.977	 	 	51.843	 	 	54.560	 	 		38.597
financiering

Rentedekkingsgraad	 2,11	 	 2,25	 	 2,29	 	 2,39	 	 2,47
Loan	to	Value	 	 53,2%	 	 59,3%	 	 63,3%	 	 67,7%	 	 70,9%
Solvabiliteit	 	 35,5%	 	 31,7%	 	 30,9%	 	 26,5%	 	 22,2%
Dekkingsratio	 	 48,1%	 	 50,7%	 	 51,8%	 	 52,8%	 	 53,1%
Onderpandratio	 	 47,9%	 	 50,6%	 	 51,8%	 	 52,8%	 	 53,1%

Ontwikkelingen	en	doelstellingen	leningenportefeuille
Eind	2021	hadden	we	een	leningenportefeuille	van	€	292,3.	Dit	is	nagenoeg	gelijk	aan	het	saldo	ultimo	2020.	In	2021	hebben	we	
€	13,8	miljoen	afgelost	en	sloten	we	in	2021	voor	€	13,6	miljoen	aan	nieuwe	leningen	af.	
In	2022	gaan	we	€	13	miljoen	aflossen	en	trekken	we	naar	verwachting	€	14	miljoen	aan.	Per	saldo	trekken	we	€	1	miljoen	aan	
voor	investeringen	in	onze	woningvoorraad.	Het	restant	van	de	benodigde	middelen	voor	investeringen	financieren	we	uit	onze	
operationele	kasstroom	en	verkoop	van	woningen.	

Treasurycomité	voor	beheersing	van	de	financiële	continuïteit	
Voor	onze	financiële	continuïteit	is	zekerheid	over	de	beschikbaarheid	van	financiering	en	de	beheersing	van	de	rentelasten	en	
-risico’s	van	groot	belang.	Daarom	vindt	periodiek	overleg	plaats	over	treasurybeleid	en	-uitvoering	in	het	treasurycomité.	Dit	
comité	wordt	ondersteunt	door	BDO	Advisory,	een	onafhankelijk	specialist	op	het	gebied	van	treasury.	De	bevoegdheden,	taken	
en	verantwoordelijkheden	van	het	comité	zijn	beschreven	in	het	treasurystatuut.	

Belangrijke	onderwerpen	die	dit	comité	behandelt	zijn	onder	meer	de	te	nemen	financiële	transacties	(invullen	financieringsbe-
hoefte	en	renteconversies),	het	borgingsplafond	van	het	WSW,	liquiditeitsprognoses,	renteontwikkelingen	en	-verwachtingen.	

Treasuryjaarplan	
Het	treasuryjaarplan	heeft	jaarlijks	de	goedkeuring	nodig	van	de	raad	van	commissarissen.	De	raad	moet	ook	wijzigingen	in	het	
treasurystatuut	goedkeuren.	In	2022	wordt	het	treasurystatuut	geactualiseerd.	Het	statuut	voldoet	aan	de	eisen	van	de	
Woningwet. 

Samenstelling	en	omvang	van	de	derivatenportefeuille	
De	Huismeesters	heeft	eind	2021	nog	1	payerswap	met	een	hoofdsom	van	in	totaal	€	25	miljoen	om	risico’s	van	renteschom-
melingen	af	te	dekken.	De	financiële	instrumenten	(waaronder	de	derivaten)	lichten	we	toe	in	deze	jaarrekening.	Een	belangrijk	
risico	van	deze	swap	is	de	omvang	van	de	marktwaarde.	Deze	wordt	bepaald	door	de	actuele	rentestand	te	vergelijken	met	de	
werkelijk	te	betalen	rente.	De	marktwaarde	van	de	swap	is	negatief	omdat	voor	ons	contract	de	te	betalen	rente	hoger	is	dan	de	
huidige	rente.	De	waarde	bedroeg	eind	2021	negatief	€	12,4	miljoen	(2020:	negatief	€	15,1	miljoen).	De	Huismeesters	geeft	geen	
bijstortverplichting	op	de	swap.	Hierdoor	lopen	wij	geen	risico	door	de	negatieve	marktwaarde.

Risico- en fraudemanagement
Het	beleid	van	De	Huismeesters	is	risicomijdend.	Wij	willen	in	alle	vertrouwen	aan	onze	belanghouders	kunnen	melden	dat	
wij	‘in	control’	zijn.	De	Huismeesters	monitort	tijdens	het	jaar	de	belangrijkste	risico’s	waarmee	zij	wordt	geconfronteerd.	En	in	
hoeverre	voor	deze	risico’s	mitigerende	maatregelen	zijn	genomen.	De	Huismeesters	is	van	mening	dat	op	dit	moment	de	risico’s	
afdoende	zijn	afgedekt.	We	hebben	ze	als	volgt	ingedeeld:	
• governance		 	 	 naleving	wet	en	regelgeving	en	toezicht	extern	toezichthouders	
• strategisch	beleid		 	 ondernemingsplan,	portefeuillestrategie,	financiën	en	fiscaliteit		
• tactisch	en	operationeel		 interne	beheersing	(primaire)	processen	
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Wij	toetsen	in	interne	audits	de	aanwezigheid,	opzet	en	werking	van	(vooral	interne)	beheersmaatregelen.	Deze	maatregelen	
verkleinen	de	belangrijkste	operationele,	financiële	verslaggevings-	en	compliancerisico’s.	De	uitkomsten	van	de	auditwerkzaam-
heden	leggen	we	vast	en	bespreken	met	het	management.	We	geven	daarbij	ook	aandacht	aan	de	nodige	corrigerende	acties.	

Het	managen	van	risico’s	biedt	geen	absolute	garantie	dat	ze	zich	niet	voordoen.	Het	is	voor	ons	wel	een	voortdurend	aandachts-
punt	bij	de	aansturing	en	besluitvorming	van	onze	organisatie.	In	diverse	bijeenkomsten	van	de	Raad	van	Commissarissen,	het	
managementteam	en	binnen	de	afdelingen	besteden	we	aandacht	aan	de	aspecten	van	fraude	en	integriteit.	In	2021	waren	er	
geen meldingen van fraude of integriteitsschending.

Niet	alleen	de	financiële	risico’s	die	samenhangen	met	de	leningenportefeuille	zijn	de	belangrijkste	risico's.	Dit	zijn	ook	de	
strategische	risico’s	in	ons	vastgoed.	De	kwaliteit	van	ons	bezit	bepaalt	de	gewildheid	in	de	markt	en	bepaalt	de	continuïteit	van	
onze	huurstroom.	Het	is	belangrijk	dat	wij	goed	inzicht	hebben	in	en	het	up-to-date	houden	van	de	kwaliteit.	We	onderkennen	
ten	aanzien	van	het	vastgoed	vooral	veiligheidsrisico’s.	De	aanwezigheid	van	asbest,	open	verbrandingstoestellen	en	onveilige	
buitenruimtes kunnen de veiligheid van huurders in gevaar brengen. 

De	risico's	die	voortvloeien	uit	de	inzet	van	financiële	instrumenten	zijn	opgenomen	in	hoofdstuk	7	van	de	jaarrekening.

Aardbevingen
De	Huismeesters	heeft	woningen	in	het	aardbevingsgebied.	Dit	heeft	nu	en	in	de	toekomst	effect	op	onze	bedrijfsvoering	en	
risico’s.	Het	heeft	daarmee	effect	op	de	jaarrekening.	Wij	maken	deel	uit	van	G13,	het	samenwerkingsverband	van	woningcorpo-
raties	actief	in	het	gebied	in	en	rondom	het	gaswinningsgebied.	We	bespreken	tijdens	overleggen	onderwerpen	op	bestuurlijk,	
juridisch,	technisch	en	financieel	gebied.	Ook	informeren	we	vanuit	corporatieverband	en	De	Huismeesters	de	Aw	en	het	WSW.	
De	externe	stakeholders	volgen	de	ontwikkelingen	in	het	aardbevingsgebied.

Schademeldingen	en	juridische	procedures	
De	exploitanten	van	het	gaswinningsgebied	zijn	wettelijk	verplicht	de	schade	en	de	kosten	van	het	voorkomen	van	schade	als	
gevolg	van	gaswinning	te	vergoeden	(artikel	6:177	lid	1	en	lid	4	BW,	artikel	6:174	BW	lid	3	BW	en/of	6:162	BW	in	combinatie	met	
art.	6:96	lid	1	en	lid	2	onder	a	en	b	BW).	De	Huismeesters	gaat	er	vanuit	dat	alle	kosten	betreffende	aardbevingen	door	de	exploi-
tanten	vergoed	worden.	Wij	dwingen	dit	desnoods	via	gerechtelijke	stappen	af.	Er	is	een	schadeprocedure	voor	fysieke	schade	
aan	vastgoed	vastgesteld.	Herstelschade	wordt	direct	afgehandeld.	In	het	belang	van	onze	huurder	en	onze	bedrijfsvoering	doen	
wij	zelfstandig	uitgaven	voordat	deze	worden	vergoed.	Eind	2021	zijn	er	211	schades	gemeld	bij	de	TCMG	(Tijdelijke	Commissie	
Mijnbouwschade	Groningen).	

Gevolgen	voor	de	jaarrekening	
Door bovenstaande omstandigheden bestaan onzekerheden ten aanzien van de waardering van het DAEB en niet-DAEB vastgoed 
per	31	december	2021.	Gezien	de	status	van	de	inventarisatie	van	de	technische	en	economische	schade	aan	het	vastgoed,	de	
status	van	de	Praktijk	Richtlijn	voor	Aardbevingsbestendig	bouwen,	het	ontbreken	van	voldoende	referentie-transacties	en	de	
lopende	gesprekken	en	procedures	met	de	NAM	en	overige	betrokken	partijen	kunnen	we	de	financiële	consequenties	hiervan	
nog	niet	op	voldoende	betrouwbare	wijze	bepalen.	In	de	waarderingsgrondslagen	bij	de	jaarrekening	gaan	we	in	op	de	impact	
van	de	aardbevingen	op	het	vastgoed,	de	bedrijfsvoering	en	de	financiële	positie	van	De	Huismeesters.
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Verslag van de 
bestuurder

Onze doelgroep een betaalbaar, passend (t)huis bieden in 
een stad en een wijk waar het prettig wonen is. Daar staan 
wij voor en alle onze middelen worden ingezet om voldoende 
kwalitatief goede betaalbaar woningen te hebben. Daar pas-
sen geen grote bedrijfsrisico’s bij. Die accepteren we dan ook 
niet. Wij passen daarom uitsluitend beproefde systemen toe. 
Betaalbaar wonen willen onze huurders niet alleen vandaag 
en morgen, maar ook in de toekomst.   
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Taak	en	werkwijze			
De	Huismeesters	werd	in	2021	bestuurd	door	de	heer	Sije	Holwerda.	De	bestuurder	van		
De	Huismeesters	is	verantwoordelijk	voor	de	strategische,	inhoudelijke,	personele	en	
financiële	ontwikkeling	en	functioneren	van	de	organisatie	zoals:			
• de	realisatie	van	de	corporatie-	en	volkshuisvestelijke	doelen
• ontwikkelen beleid in samenwerking met belanghouders
• de	financiële	continuïteit	en	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving
• op	tijd	anticiperen	op	toekomstige	ontwikkelingen	als	wet-	en	regelgeving
• sturen	op	een	efficiënte,	effectieve	en	klantgerichte	organisatie	
• het beleid ten aanzien van deelnemingen 

De	bestuurder	vraagt	vooraf	goedkeuring	aan	de	Raad	van	Commissarissen	over	belangrijke	besluiten.	Wat	deze	‘belangrijke	
besluiten’	zijn	staat	in	de	wet	en	in	de	statuten	van	De	Huismeesters.	De	bestuurder	van	De	Huismeesters	geeft	alle	informatie	
die	zij	nodig	heeft	om	goed	toezicht	te	houden	op	de	algehele	gang	van	zaken.	De	samenwerking	tussen	de	bestuurder	en	de	
Raad	van	Commissarissen	van	De	Huismeesters	is	open	en	transparant.	Zij	hebben	vijf	reguliere	vergaderingen.	Ook	vergadert	de	
bestuurder,	als	voorbereiding	op	de	RvC-vergaderingen,	met	de	Commissie	Wonen	en	de	Auditcommissie.			

In	de	statuten	en	het	reglement	van	de	Raad	van	Commissarissen	staan	de	kaders	beschreven	van	de	bevoegdheden	van	de	be-
stuurder	ten	opzichte	van	benodigde	goedkeuring	van	de	Raad	van	Commissarissen	voor	bestuursbesluiten.	De	Raad	van	
Commissarissen	heeft	dit	vastgelegd	in	een	bestuursreglement.	De	documenten	staan	op	onze	website	www.dehuismeesters.nl.		

Interne	controle,	beheersing	en	risicomanagement
We	leggen	in	de	interne	en	externe	verantwoordingen	de	ontwikkelingen,	periodieke	resultaten,	ondernemings-	en	afdelings-
doelen,	prestatie-indicatoren	en	de	bewaking	daarvan	vast.	We	verantwoorden	niet	alleen	de	financiële	uitkomsten.	We	verant-
woorden	ook	de	voortgang	van	de	organisatiedoelen,	de	prestatieafspraken	en	portefeuilleplan.	Dit	bespreken	we	met	de	Raad	
van	Commissarissen.	

We	hebben	vanuit	governance	met	verschillende	partijen	te	maken.	De	Raad	van	Commissarissen,	de	Autoriteit	woningcorpora-
ties	(ILT/Aw)	en	het	Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw	(WSW)	houden	toezicht.	De	bestuurder	overlegt	regelmatig	en	con-
structief	met	de	Ondernemingsraad.	De	bestuurder	heeft	ook	elk	jaar	overleg	met	de	vertrouwenspersonen.			

De	accountant	en	controller	spelen	een	belangrijke	rol	bij	de	controle	op	de	bedrijfsvoering.	De	functie	van	controller	is	ingevuld	
door	een	onafhankelijke	(extern	ingehuurde)	controller.	De	controller	richt	zich	op	en	adviseert	de	bestuurder	en	de	Raad	van	
Commissarissen	bij	besluitvorming		en	verantwoording.	De	accountant	controleert	de	financiële	verantwoording	en	kijkt	naar	
de	naleving	van	wet-	en	regelgeving.	De	bestuurder	bespreekt	de	managementletter	van	de	accountant	in	de	Auditcommissie.	
Hierbij	zijn	de	manager	Bedrijfsvoering	en	controller	aanwezig.			

Risicobewust	handelen	geeft	aan	dat	we	bij	besluitvorming	een	risicoafweging	maken.	Dat	vraagt	om	transparantie,	onder-
bouwing	en	vastlegging.	Het	is	van	belang	de	risico’s	die	verbonden	zijn	aan	de	bedrijfsvoering	te	kennen.	De	houding	van	De	
Huismeesters	ten	aanzien	van	risicobeheersing	is	ongewijzigd	risicomijdend.	Dit	past	bij	onze	bedrijfscultuur.

Gedurende	het	jaar	worden	diverse	interne	audits	uitgevoerd	zowel	op	de	reguliere	processen	als	ten	behoeve	van	het	tot	stand	
komen	van	de	trimesterrapportage.	De	audits	zijn	als	keycontrol	vastgelegd	in	de	in	het	kader	van	de	OOB	status	vastgelegde	
procesbeschrijvingen.	Met	de	keycontrols	borgen	we	de	vastgelegde	beheersmaatregelen	binnen	de	processen.

Beoordeling door bestuurder   
De	interne	maatregelen	en	de	controlemaatregelen	vormen	een	basis	om	met	een	redelijke	mate	van	zekerheid	te	kunnen	ver-
klaren	dat:			
• De Huismeesters zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving 
• de	middelen	uitsluitend	zijn	ingezet	voor	de	volkshuisvesting	en	binnen	haar	woningbezit	
• dat	er	geen	transacties	met	een	tegenstrijdig	belang	hebben	plaatsgevonden.			

Wij	liepen	geen	risico’s,	die	in	tegenspraak	waren	met	het	vooraf	gedefinieerde	en	goedgekeurde	beleid.	Het	risicomanage-
mentsysteem	biedt	geen	absolute	zekerheid	dat	we	onze	doelstellingen	realiseren.	Of	dat	materiële	verliezen,	fraude	en	overtre-
ding	van	de	geldende	wet-	en	regelgeving	niet	optreden.	De	aardbevingsproblematiek	is	bijvoorbeeld	een	niet	te	overzien	risico.			

Persoonlijke gegevens
directeur-bestuurder

S. Holwerda (1959)
Werkzaam in huidige functie bij 
De Huismeesters sinds:
1 juli 2015
Herbenoemd: per 1 juli 2019 voor 
een periode van 4 jaar
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Aardbevingsproblematiek   
Vastgoedeigenaren	in	delen	van	Groningen	hebben	te	maken	met	mogelijke	schade	aan	het	vastgoed.	Dit	als	gevolg	van	aardbe-
vingen	veroorzaakt	door	de	gaswinning	van	de	NAM.	Op	grond	van	wettelijke	bepalingen,	is	de	exploitant		van	de	gasvelden,	de	
NAM,	aansprakelijk	voor	alle	schade	als	gevolg	van	de	exploitatie	van	de	gasvelden.	De	Huismeesters	heeft	zich	met	de	andere	
corporaties	in	het	aardbevingsgebied	georganiseerd	in	de	G13.	De	gezamenlijke	corporaties	gaan	er	van	uit	dat	alle	vormen	van	
zowel	directe	als	indirecte	schade	als	gevolg	van	de	aardbevingen	vergoed	wordt.	TCMG	verzorgt	de	afhandeling.	Bijkomend	risi-
co	is	dat	schades	nu	nog	niet	altijd	zichtbaar	zijn.	Deze	kunnen	zich	nog	later	openbaren.	In	onze	verantwoording,	zoals	opgeno-
men	in	de	jaarrekening,	gaan	wij	in	op	de	invloed	van	de	aardbevingsproblematiek	op	de	(continuïteit	van	de)	bedrijfsvoering.

Integer en betrokken  
Wij	zijn	met	elkaar	het	gezicht	van	De	Huismeesters.	We	behandelen	onze	collega’s,	klanten	en	relaties	op	een	manier	waarop	we	
zelf	ook	behandeld	willen	worden.	Wij	voeren	goed	werkgever-	en	opdrachtgeverschap.	Op	die	manier	steken	we	onze	energie	
niet	alleen	in	concrete	resultaten,	maar	ook	in	hoe	we	ons	werk	samen	doen	en	met		elkaar	omgaan.	

Wij	zijn	een	buurtcorporatie.	Daar	hoort	een	corporatie	bij	die	zich	maatschappelijk	verantwoordelijk	voelt	voor	haar	omgeving.	
Soms	zijn	er	zaken	die	aandacht	vragen,	maar	niet	de	directe	verantwoordelijkheid	van	de	corporatie	zijn.	De	sociaal	maatschap-
pelijke	opgave	in	de	wijken	kunnen	wij	niet	alleen	oppakken.	Dit	doen	wij	samen	met	de	partners	in	de	wijken.	In	coronatijd	za-
gen	we	dat	in	de	wijken	de	sociale	spanning	toe	nam.	Dit	kwam	doordat	de	persoonlijke	situatie	was	gewijzigd	door	bijvoorbeeld	
thuiswerken en werkeloosheid. 

Wij	zijn	een	klantgerichte	organisatie	en	scoren	gemiddeld	hoog	bij	de	klanttevredenheidsonderzoek	in	de	AedesBenchmark.	
Daar	zijn	wij	trots	op.	Daarbij	gaat	het	niet	alleen	om	onze	dienstverlening	en	goede	woningen.	Het	gaat	vooral	ook	om	hoe	we	
ons	werk	doen	en	de	verantwoordelijkheid	en	passie	voor	ons	werk.			

We	hebben	met	elkaar	een	gedragscode	opgesteld	waarin	ook	de	klokkenluidersregeling	is	opgenomen.	De	code	staat	gepubli-
ceerd	op	onze	website.	Ook	de	link	naar	het	Meldpunt	Integriteit	Woningcorporaties	(MIW)	van	de	Aw	staat	vermeld	op	onze	
website.	Er	waren	in	2021	geen	integriteitsoverschrijdingen.	Ook	waren	er	geen	meldingen.	Elke	vorm	en	schijn	van	belangen-
verstrengeling	met	medewerkers	van	De	Huismeesters	en	de	bestuurder	wordt	vermeden.	De	statuten	bevatten	een	uitwerking	
van	dit	uitgangspunt.	In	2021	was	geen	sprake	van	tegenstrijdige	belangen	met	betrekking	tot	de	bestuurder	zoals	bedoeld	in	
principe	II.3	van	de	Governancecode	Woningcorporaties.		

Vooruitblik	2022
Het	einde	van	de	gevolgen	van	het	Covid-19	virus	is	nog	niet	in	zicht.	Uiteraard	beïnvloedt	dat	ook	De	Huismeesters	en	haar	be-
drijfsvoering.	Ook	worden	-	zo	vaak	als	nodig	-	de	Huurdersraad	en	de	Raad	van	Commissarissen	geïnformeerd	over	de	gang	van	
zaken.	We	verwachten	dat	ook	in	2022	de	gevolgen	van	het	virus	niet	helemaal	zullen	verdwijnen.	

Een	andere	onzekerheid	die	begin	2022	is	ontstaan,	is	de	situatie	van	oplopende	energieprijzen,	bouwkosten	en	materialen.	Dit	
wordt	versterkt	door	de	oorlog	in	de	Oekraïne.	Deze	onzekerheid	leidt	tot	financiële	gevolgen	bij	zowel	De	Huismeesters	als	haar	
huurders.	We	monitoren	de	ontwikkelingen	en	worden,	ook	voor	de	begroting,	in	scenario’s	doorgerekend.		

Continuïteit  
Binnen	de	organisatie	is	veel	aandacht	voor	risicomanagement.	Voor	de	korte	termijn	blijkt	dat	de	financiële	continuïteit	niet	in	
het	geding	is.	We	kunnen	de	mogelijke	invloed	op	de	financiële	continuïteit	op	langere	termijn	niet	goed	objectiveren.	We	vinden	
de	continuïteitsveronderstelling	voor	de	jaarrekening	passend.	Gezien	ons	bedrijfsmodel	liggen	continuïteitsproblemen	niet	
direct	voor	de	hand.	De	huurstromen	lijken	voor	nu	zeker,	omvangrijk	en	goed	gespreid.	Het	onroerend	goed	is	normaal	gespro-
ken	courant	en	waardevast.	De	financiële	ratio’s	zijn	goed	en	bieden	de	vereiste	veiligheidsbuffers.	Zo	nodig	kan	getemporiseerd	
worden	in	onderhouds-	en	investeringsuitgaven	om	de	uitgaande	kasstroom	en	verzwaring	van	de	financieringslast	te	beperken.	
Wij	vinden	onze	schattingen	in	de	jaarrekening	nog	steeds	passend.			

Oordeel door accountant   
De	accountant	doet	binnen	haar	opdracht	tot	controle	van	de	jaarrekening	een	controle	naar	de	bovenstaande	bedrijfsvoering	
en	integriteitsbeleid.	Deloitte	heeft	in	haar	rapportage	geen	zwaarwegende	bevindingen	opgenomen	die	een	stellige	controlever-
klaring	in	de	weg	staan.	Daarnaast	concluderen	zij	uit	de	de	rapportages	dat	de	administratieve	organisatie	adequaat	is	ingericht	
en	de	financiële	continuïteit	is	gewaarborgd.	



30

Oordeel	door	Autoriteit	Woningcorporaties		
De	Autoriteit	heeft	op	de	controle	van	haar	beoordelingsaspecten	en	kaders,	verslagjaar	2021,	geen	opmerkingen.	Bij		de	risico	
inschatting	voor	De	Huismeesters	sluit	de	autoriteit	aan	bij	de	door	het	WSW	beoordeelde	onderdelen	en	is	de	risico-inschatting	
laag	op	alle	overige	onderdelen	van	het	gezamenlijk	beoordelingskader.	

Verklaring bestuurder 
Hiermee	verklaar	ik	-	als	directeur-bestuurder	van	Stichting	De	Huismeesters	-	het	bestuursverslag	en	de	jaarrekening	2021	te	
hebben	vastgesteld	met	inachtneming	van	de	verklaring	van	de	onafhankelijke	accountant.	Dat	De	Huismeesters	in	2021	uitslui-
tend	werkzaam	is	geweest	in	het	belang	van	de	volkshuisvesting,	zoals	vastgelegd	in	de	Woningwet	en	het	Besluit	Toegelaten	
Instellingen	Volkshuisvesting	(BTIV).	

De	Huismeesters	heeft	alle	middelen	waar	zij	over	beschikt	uitsluitend	effectief	en	efficiënt	ingezet	ten	bate	van	de	volkshuisves-
ting	in	de	gemeente	Groningen,	onderdeel	van	haar	statutair	vastgelegde	werkgebied.	In	dit	jaarverslag		geven	we	een	getrouw	
beeld	van	ons	functioneren	en	het	financiële	reilen	en	zeilen	in	2021.	

Ik	bedank	alle	medewerkers	van	De	Huismeesters.	Met	name	voor	de	enorme	inzet	die	zij	hebben	geleverd	in	een	bijzondere	en	
onzekere	tijd	om	onze	doelen	te	halen.	Medio	2022	neemt	Jeriça	Hartholt	de	rol	van	bestuurder	over.	

Groningen,	23	juni	2022		

w.g. S.P.M.	van	Zaal Bestuurder a.i.
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De	Huismeesters	zet	zich	in	voor	mensen	met	een	laag	inkomen	en	voor	mensen	die	(nog)	niet	zelf	in	hun	eigen	huisvesting	
kunnen	voorzien.	Dit	doet	De	Huismeesters	met	betaalbare	woningen	van	goede	kwaliteit.	De	Raad	van	Commissarissen	van	De	
Huismeesters	draagt	daaraan	bij	met	het	intern	toezicht	daarop.	Met	dit	verslag	willen	wij	laten	we	zien	hoe	we	dat	toezicht	in	
2021	hebben	ingevuld	en	waarom	we	dat	zo	hebben	gedaan.	

We	voelen	ons	als	Raad	van	Commissarissen	betrokken	bij	de	mensen	waarvoor	De	Huismeesters	er	is.	Alle	commissarissen	zijn	
gemotiveerde	toezichthouders,	ons	hart	ligt	bij	de	sociale	volkshuisvesting.	Wij	willen	bijdragen	aan	goede	volkshuisvesting	en	
beter	wonen	voor	de	huidige-	en	toekomstige	huurders	van	De	Huismeesters.	

In	het	vak	van	toezichthouder	worden	cultuur,	houding	en	gedrag	steeds	belangrijker.	De	kwaliteit	van	bestuur	wordt	namelijk	
steeds	meer	bepaald	door	hoe	er	verbinding	gemaakt	wordt	met	medewerkers,	huurders	en	externe	belanghouders.	Ook	de	
verantwoordelijkheid	en	aansprakelijkheid	nemen	toe.	Door	de	goede	governanceregels	en	de	toenemende	digitalisering	van	de	
samenleving	worden	de	prestaties	van	corporaties	steeds	transparanter	voor	alle	belanghebbers.	In	de	toekomst	zal	daarom	onze	
focus als toezichthouder meer gaan verschuiven naar waar we naar toe gaan dan waar we vandaan komen.

Alles	wat	formeel	moet	worden	verantwoord	over	ons	interne	toezicht	staat	in	het	jaarverslag.	Dat	is	onderbouwd	met	docu-
menten	en	gecontroleerd	door	de	accountant.	De	Raad	van	Commissarissen	heeft	verder	kennis	genomen	van	de	wijzigingen	in	
de	Woningwet	en	de	effecten	die	dit	heeft	op	de	bestaande	statuten	en	reglementen.	Alle	documenten	zijn	voor	zover	noodzake-
lijk	aangepast	en	vastgesteld	in	de	vergadering	van	de	Raad	van	Commissarissen	van	maart	2022.

Hoe	werken	wij	als	Raad	van	Commissarissen	
We	letten	er	op	of	De	Huismeesters	op	de	korte	en	lange	termijn	financieel	gezond	blijft.	Ook	letten	wij	er	op	dat	De	
Huismeesters	haar	doelstellingen,	zoals	verwoord	in	het	ondernemingsplan	(2021	-	2024),	realiseert.	Daarnaast	is	de	Raad	van	
Commissarissen	een	klankbord	voor	de	bestuurder.	Bestuur	en	Raad	van	Commissarissen	hebben	ieder	hun	eigen	rol.	Wij	gaan	
uitdrukkelijk	niet	op	de	stoel	van	de	bestuurder	zitten.	We	zijn	ons	bewust	vanuit	welke	rol	we	een	discussie	voeren.	Wij	houden	
die	rol	ook	vast.	Om	dit	te	waarborgen	zijn	we	daarover	voortdurend	in	gesprek.	Als	Raad	van	Commissarissen	met	elkaar	en	met	
de	bestuurder.	Belangrijke	invalshoeken	in	dat	gesprek	zijn	bijvoorbeeld:	
• Hoe	vinden	we	dat	het	gaat;	doen	bestuur	en	Raad	van	Commissarissen	nog	steeds	het	goede?	
• Is	de	basis	op	orde	en	hoe	weten	we	dat?	
• Wat	gebeurt	er	in	onze	omgeving,	welke	ontwikkelingen	zien	we	daar?	
• Hoe	houden	we	elkaar	op	koers?	
• Hoe	blijven	we	leren	en	ontwikkelen?	

De	bestuurder	vraagt	vooraf	goedkeuring	aan	ons	over	belangrijke	besluiten.	Wat	deze	‘belangrijke	besluiten’	zijn	staat	in	de	wet	
en	in	de	statuten	en	reglementen	van	De	Huismeesters.	De	bestuurder	van	De	Huismeesters	geeft	ons	alle	informatie	die	we	no-
dig	hebben	om	toezicht	te	kunnen	houden	op	de	algehele	gang	van	zaken.	Formeel	gezien	zijn	we	als	Raad	van	Commissarissen	
ook	de	werkgever	van	bestuurder.	De	samenwerking	tussen	ons	en	de	bestuurder	is	open	en	transparant.	We	kunnen	daardoor	
de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Voor	een	goede	samenstelling	van	de	Raad	van	Commissarissen	is	een	profiel	opgesteld	waaraan	de	leden	moeten	voldoen.	In	
de	statuten	en	het	reglement	van	de	Raad	van	Commissarissen	zijn	de	taak-	en	verantwoordelijkheidsverdeling	vastgelegd.	Een	
volledige	omschrijving	van	taken	en	verantwoordelijken	van	de	Raad	van	Commissarissen	en	bestuurder	is	vastgelegd	in	het	
RvC-reglement.	Het	reglement	staat	op	www.dehuismeesters.nl.	

Verslag van de 
Raad van 
Commissarissen

Ons hart ligt bij de sociale volkshuisvesting. We voelen ons 
betrokken bij de mensen waarvoor De Huismeesters is. In het 
vak van toezichthouder worden cultuur, houding en gedrag 
steeds belangrijker. Ook de verantwoordelijkheid en aanspra-
kelijkheid nemen toe. We willen vooral graag vertellen hoe we, 
met hart voor al die mensen die afhankelijk zijn van een goede 
en betaalbare huisvesting, goed blijven letten op De 
Huismeesters.
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De	zittingstermijn	van	een	lid	van	de	Raad	van	Commissarissen	bedraagt	4	jaar	en	kan	1	keer	worden	verlengd.	Daarmee	be-
draagt	ze	maximaal	8	jaar.	(Her)benoemingen	worden	gebaseerd	op	het	profiel	van	de	Raad	van	Commissarissen.	Per	lid	worden	
eisen	gesteld	op	deelgebieden	met	betrekking	tot	kennis	en	ervaring.	Twee	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	worden	
benoemd		op	voordracht	van	de	Huurdersraad.	Eén	lid	wordt	benoemd	op	voordracht	van	de	Ondernemingsraad.

Voor	alle	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	is	het	van	belang,	dat	zij	bestuurlijk	in	staat	zijn	goed	te	kunnen	oordelen	over	
de	volkshuisvestelijke-	en	financiële	afwegingen	die	ten	grondslag	liggen	aan	directiebesluiten	zoals	die	zijn	opgenomen	in	voor-
stellen	van	de	directie.	Hiervoor	is	interesse	in	volkshuisvestelijke	vraagstukken	en	algemene	bedrijfskundige	kennis	vanuit	een	
ondernemerscontext	onmisbaar.	Verder	is	van	belang	dat	de	leden	van	de	Raad	van		Commissarissen	zich	kunnen	inleven	in	de	
maatschappelijke	taakstelling	van	een	woningcorporatie.	

Eén	van	de	taken	van	de	Raad	van	Commissarissen	is	de	signaal-	en	klankbordfunctie	voor	de	bestuurder.	Voor	de	leden	van	de	
Raad	van	Commissarissen	betekent	dit,	dat	zij	over	de	juiste	kwaliteiten	beschikken	om	deze	functies	goed	uit	te	kunnen	oefe-
nen	zoals:	inlevingsvermogen,	het	bewaren	van	de	juiste	afstand	en	overzicht	kunnen	hebben	in	de	grote	lijnen	zonder	hierbij	
de	noodzakelijke	details	uit	het	oog	te	verliezen.	De	Raad	van	Commissarissen,	individueel	en	als	college,	moet	in	staat	zijn	de	
bestuurder	met	gezag	en	respect	te	begeleiden	en	waar	nodig	een	spiegel	voor	te	houden.

Persoonlijke	eisen	te	stellen	aan	alle	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	
Alle	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	moeten	in	staat	zijn	De	Huismeesters	bestuurlijk	op	grote	lijnen	te	volgen.	Naast	de	
bovenvermelde	kwaliteiten	dienen	ze	daarbij	te	beschikken	over	een	persoonlijke	instelling	die	gericht	is	op	een	afstandelijke	op-
stelling	ten	aanzien	van	uitvoering	van	taken.	Ze	moeten	zich	onafhankelijk	ten	opzichte	van	personen	en	deelbelangen	kunnen	
opstellen,	zorgvuldig	zijn	en	bereid	zijn	tot	goed	overleg	en	samenwerking.	Verder	zijn	gewenst	een	zekere	wijsheid,	maat-
schappelijke	betrokkenheid	en	aanzien	alsmede	een	breed	netwerk	aan	contacten.		

Eisen	aan	leden	benoemd	op	voordracht	van	de	Huurdersraad	en	de	Ondernemingsraad	
Deze	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	dienen	het	vertrouwen	van	de	‘voordragende	partij’	te	hebben,	werkend	vanuit	het	
besef,	dat	deze	partij	niet	hun	‘achterban’	is	waar	ze	rekening	en	verantwoording	aan	moeten	afleggen.	

Aandachtsgebieden	binnen	de	Raad	van	Commissarissen	
In	de	Raad	van	Commissarissen	is	kennis	aanwezig	over	verschillende	'portefeuilles':	
• Sociaal	-	maatschappelijke	aspecten	(volkshuisvestingsbeleid,	de	primaire	doelstelling	van	de	corporatie);	volkshuisvestelijk	

deskundige 
• Financieel	-	economische	aspecten	(financieel/	economisch	beleid,	bewaken	van	de	financiële	doelstelling	van	de	corpora-

tie);	financieel	deskundige	
• Juridische	aspecten	(openbaar	bestuur,	volkshuisvesting	en	ruimtelijke	ordening);	bestuurlijk	deskundige	
• Bedrijfsorganisatorische	aspecten	(organisatiebeleid;	het	functioneren	van	de	onderneming	op	het	gebied	van	organisatie,	

personeel,	management);	organisatiedeskundige	
• Marktaspecten	en	volkshuisvesting;	volkshuisvesting	deskundige

Visie	op	toezicht	en	bestuur	van	De	Huismeesters	
Wij	voeren	als	Raad	van	Commissarissen	van	De	Huismeesters	het	intern	toezicht	binnen	De	Huismeesters	uit.	Dat	ligt	vast	in	
de	statuten	van	De	Huismeesters	en	het	reglement	Raad	van	Commissarissen.	We	doen	dit	vanuit	de	wet-		en	regelgeving	en	de	
Governancecode	2020	voor	woningcorporaties.		

De	Huismeesters	houdt	zich	aan	de	Woningwet	en	Governancecode	Woningcorporaties	2020
Deze	code	kent	vijf	principes	die	leidend	zijn	voor	de	Raad	van	Commissarissen	(RvC)	en	de	bestuurder	van	De	Huismeesters:	

1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht 
Voor	bestuur	en	RvC	staat	het	behalen	van	maatschappelijke	resultaten	voorop.	Dat	vraagt	om	organisaties	met	een		integere	en	
open	cultuur	waarbinnen	ruimte	is	voor	reflectie	en	tegenspraak.	Bestuur	is	hiervoor	eindverantwoordelijk	en	de	RvC	ziet	hier	op	
toe.	Zij	vervullen	daarbij	een	voorbeeldfunctie	voor	zowel	hun	eigen	corporatie	als	voor	de		hele	sector.	
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af 
Het	bestuur	is	aanspreekbaar	op	en	legt	verantwoording	af	over	de	maatschappelijke	en	financiële	prestaties	van	de	woningcor-
poratie	als	geheel,	en	ook	over	de	gemaakte	strategische	keuzes.	De	RvC	is	aanspreekbaar	op	en	legt	verantwoording	af	over	het	
gehouden toezicht. 



33

3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak 
Het	vervullen	van	de	maatschappelijke	opdracht	van	woningcorporaties	vraagt	om	deskundige	bestuurders	en	toezichthouders,	
die	permanent	investeren	in	hun	kennis	en	kunde.	Daarbij	een	zodanige	samenstelling	van	bestuur	en		RvC	dat	de	leden	elkaar	
aanvullen	en	scherp	houden.	
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen 
De	maatschappelijke	doelen	van	de	corporatie	worden	in	samenspraak	met	primair	(vertegenwoordigers	van)	bewoners,	en	se-
cundair	de	gemeenten,	vastgesteld	en	neergelegd	in	prestatieafspraken.	Daarnaast	hebben	corporaties	oog	voor	andere	belang-
hebbende	partijen	in	de	lokale	netwerken	en	staan	open	voor	feedback	en	discussie	over	de		keuzes	die	zij	maken	over	de	inzet	
van	maatschappelijke	middelen.
5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten 
Woningcorporaties	hebben	te	maken	met	grote	(financiële)	risico’s.	Het	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	goede	risicobeheersing	
en	de	RvC	houdt	hierop	toezicht.	Het	gaat	daarbij	niet	alleen	om	de	harde	beheersmaatregelen	maar	ook	maatregelen	die	een	
beroep	doen	op	het	risicobesef	en	de	moraal	binnen	de	corporatie.	

De	Raad	van	Commissarissen	heeft	de	gewijzigde	Governancecode	2020	besproken	in	haar	reguliere	vergaderingen	en	de	zelfe-
valuatie.	De	gewijzigde	code	is	ingebed	in	het	toetsing-	en	toezichtkader	zoals	hierna	opgenomen.

Toetsings- en toezichtkader 
De	Raad	van	Commissarissen	gebruikt	voor	de	uitvoering	van	haar	taken	het	bestaande	toezichtkader.	

Beleid en strategie

Ondernemingsplan	
Diverse	beleidsplannen,	o.a.:
-	Risicomanagement	en	Frauderisicoanalyse
- Investeringsstatuut
- Portefeuillestrategie

Trimesterrapportages	met	daarin	onder	andere:
-	voortgangsbewaking	ondernemingsplan
- voortgangsbewaking Portefeuillestrategie
-	stedelijke	en	maatschappelijke	ontwikkelingen
- winst- en verliesrekening
- risicobeheersing en integriteit

Volkshuisvestelijke	opgave

Woningwet
Samenwerkingsovereenkomst	Huurdersraad
Overleg met de Huurdersraad
Huurbeleid

Prestatieafspraken	gemeente	Groningen
Projecten	rapportages
Portefeuillestrategie
Verkoopbeleid
Onderhoudsbeleid

Organisatie	en	risicobeheersing

(Meerjaren)	Begroting	en	afgeleide	Jaarplan
Reglement Financieel Beleid en Beheer
Treasurystatuut
Financieringsinstrumenten
Procuratiereglement
Beoordeling	en	gesprek	accountant	

Beoordeling	ILT/Aw	en	WSW
Projectmatrix	en	Investeringsstatuut
Gesprek	Ondernemingsraad
Benchmark	corporaties	(Aedes)
Indicatie	bestedingsruimte	Woningcorporaties	(IBW)
Klokkenluidersregeling

Toezicht en verantwoording

Governancecode	Woningcorporaties	2020
Statuten	Stichting	De	Huismeesters
Oordeelsbrief	ILT/Aw	en	WSW
Investering- en Verbindingenstatuut
Jaarstukken
Visitatierapport	2019

Informatie	en	opleidingen	VTW
Profielschets	RvC
Reglement	RvC	en	commissies
Bestuursreglement
Rapportage	Zelfevaluatie	RVC
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Commissarissen

J.C. de Groot  vice-voorzitter benoeming

(1979)	 	 lid	op	voordracht	Huurdersraad	 herbenoeming

	 	 voorzitter	wooncommissie	 aftreden

  voorzitter	remuneratiecommissie

deskundigheden:	 sociaal	maatschappelijke	zaken	 01-01-2019
hoofdfunctie:	 gemeentesecretaris/alg.	directeur	gem.	Steenwijkerland	 01-01-2023
nevenfuncties:	 -	 	 	 01-01-2027

J.C. Koster  voorzitter  benoeming 

	(1958)		 	 	 lid	op	voordracht	Ondernemingsraad	 	 herbenoeming 

	 	 lid	remuneratiecommissie	 	 aftreden

deskundigheden:	 financieel-economische	en	organisatorische	zaken	 	 01-11-2019
hoofdfunctie:	 directeur	ENGIE	Services	Utiliteit	Noord,	Roden	 	 01-11-2023
	 directeur	2improve4U	organisatieverbetering,	Groningen	 	 01-11-2027
nevenfuncties:	 voorzitter	Nederlandse	Vereniging	voor	Commissarissen	en
	 Directeuren:	Commissarissen	netwerk	Noord-	en	Oost	Nederland

A. Kraster  lid                   benoeming 

(1968)  voorzitter	auditcommissie         herbenoeming 

   aftreden 

deskundigheden:	 juridische	zaken,	financiën	en	governance
hoofdfunctie:	 oud-notaris	/	adviseur	/	bestuurder	/	toezichthouder	 01-07-2020
nevenfuncties:	 vice-voorzitter	RvT	Stichting	Welzijn	Westerwolde	 01-07-2024
	 Bestuursvoorzitter	RvB	Onderlinge	Waarborgmaatschappij	 01-07-2028
	 Mekander

M.C.F. van Balen-Uijen lid         benoeming 

(1967)   lid	op	voordracht	Huurdersraad 	 	 	 herbenoeming

    lid wooncommissie         aftreden

deskundigheden:	 sociaal	maatschappelijke	zaken
hoofdfunctie:	 zelfstandig	ondernemer	MVBC	 01-04-2021
nevenfuncties:	 commissaris	Antonius	Zorggroep	(lid	audit-vastgoedcommissie)	 01-04-2025
	 commissaris	Zonnehuisgroep	Noord	(lid	audit-vastgoed-	 01-04-2029
	 commissie,	voorzitter	remuneratiecommissie)
	 commissaris	Oost	Flevoland	Woondiensten,	vice-voorzitter
	 en	voorzitter	remuneratiecommissie

M.J. Bos lid              benoeming               

(1978) lid	op	voordracht	Huurdersraad              herbenoeming 

 lid auditcommissie                    aftreden

deskundigheden:	 financieel-economische	en	organisatorische	zaken
hoofdfunctie: directeur	financiën	en	ICT	Fier	 01-06-2021
nevenfuncties:	 -	 	 01-06-2025
	 	 	 01-06-2029
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Het	afgelopen	jaar	heeft	de	voorzitter,	de	heer	Tavenier,	de	Raad	van	Commissarissen	verlaten.	Voor	hem	gold	dat	zijn	2e	termijn	
in	2021	was	verstreken.	In	zijn	plaats	heeft	de	heer	Koster	het	voorzitterschap	op	zich	genomen.	Daarnaast	is	mevrouw	Dolstra	
afgetreden	omdat	zij	elders	een	toezichthoudende	functie	heeft	aanvaard	en	er	schijn	van	belangenverstrengeling	zou	kunnen	
ontstaan.

Nieuw	in	de	Raad	van	Commissarissen	zijn	benoemd	mevrouw	Van	Balen,	portefeuille	sociaal-	maatschappelijke	zaken,	en	me-
vrouw	Bos	met	als	portefeuille	financieel-	economische	zaken.	

Nieuwe	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	worden	door	de	bestuurder	en	het	managementteam	met	een	introductiepro-
gramma	geïnformeerd	over	algemene	zaken	die	de	sector	betreffen,	statuten,	reglementen,	beleidsdocumenten,	verslagen	en	
andere	specifieke	zaken	omtrent	De	Huismeesters.	

Door	deze	verschuivingen	vond	er	ook	een	verschuiving	in	de	samenstelling	van	de	commissies	plaats.	De	Auditcommissie	
bestaat	uit	de	heer	Kraster	(voorzitter)	en	mevrouw	Bos.	De	Wooncommissie	bestaat	uit	de	dames	De	Groot	(voorzitter)	en	Van	
Balen.	De	Remuneratiecommissie	bestaat	uit	mevrouw	De	Groot	(voorzitter)	en	de	heer	Koster.

Wij	willen	ons	als	Raad	van	Commissarissen	blijven	ontwikkelen	voor	een	goede	uitvoering	van	onze	taak
Wij	zien	toezichthouderschap	als	een	vak,	waarvoor	wij	ons	regelmatig	moeten	bijscholen	om	effectief	te	zijn	en	te	blijven.	Zowel	
in	de	in	de	praktijk	van	good	governance	als	in	de	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	de	volkshuisvesting	in	het	algemeen	en	de	
volkshuisvestelijke	opgave	van	De	Huismeesters	in	het	bijzonder.	Naast	de	educatiemomenten	en	informatie	van	de	bestuurder	
over	de	ontwikkelingen	binnen	De	Huismeesters	en	de	sector,	doet	de	Raad	van	Commissarissen	daarom	doorlopend	aan	scho-
ling.	Dit	doen	we	door	het	verwerven	van	kennis	en	inzicht	uit	literatuur	en	bijeenkomsten	van	externe	organisaties.	De	informa-
tie	uit	die	bijeenkomsten	delen	we	vervolgens	met	de	gehele	Raad	van	Commissarissen.		

In	2021	namen	we	onder	andere	deel	aan:		
• VTW-bijeenkomsten	en	studiedagen	van	andere	educatieve	organisaties;
• scholingsbijeenkomst	met	bestuur	en	Raad	van	Commissarissen	van	de	Christelijke	Woningstichting	Patrimonium	over	het	

thema	participatie.			
Voor	het	meten	van	de	kwaliteit	van	onze	educatie	hanteren	wij	het	permanente	educatie	(PE)-systeem	van	de	VTW.	Dit	betekent	
dat	ieder	lid	van	de	Raad	van	Commissarissen	gemiddeld	minimaal	5	uren	(dit	zijn	5	PE-punten)	per	kalenderjaar	besteedt	aan	de	
ontwikkeling	van	competenties	en/of	vakkennis	en	beroepsvaardigheden	die	relevant	zijn	voor	een	corporatiecommissaris.

PE	punten	leden	Raad	van	Commissarissen	
   2019  2020  2021  Totaal  Te behalen
         2019-2021 2019-2021
J.C.	Koster	 	 2	 	 9	 	 10	 	 21	 	 11*
J.C.	de	Groot	 	 72	 	 57	 	 -	 	 129	 	 15
A.	Kraster	 	 -	 	 3	 	 18	 	 21	 	 8*
M.C.F.	van	Balen	 	 -	 	 14	 	 16	 	 30	 	 4*
M.J.	Bos			 	 -	 	 -	 	 3	 	 3	 	 3*
*naar	rato	

Auditcommissie 
De	Raad	van	Commissarissen	heeft	een	Auditcommissie.	Deze	bestaat	ultimo	2021	uit	de	heer	Kraster	en	mevrouw	Bos.	De	
Auditcommissie	heeft	in	2021	regulier	vergaderd	over	de	begroting,	het	controleprogramma,	de	controle	van	de		jaarrekening	en	
het	jaarverslag	en	het	functioneren	van	de	accountant.	Deloitte	accountants	was	aanwezig	bij	de	vergadering	over	het	controle-
programma	en	het	bestuursverslag.		

De	Auditcommissie	heeft	samen	met	de	bestuurder	en	de	manager	Bedrijfsvoering,	nadat	de	accountant	de	vergadering	heeft	
verlaten,	kort	stilgestaan	bij	de	onafhankelijkheid	van	de	accountant.	Gezamenlijk	werd	geconstateerd	dat	er	in	2020	geen	
knelpunten	zijn	geweest.	Daarnaast	heeft	de	Auditcommissie	in	2021	een	selectieprocedure	gevoerd	voor	de	benoeming	van	
de	accountant	vanaf	het	boekjaar	2022.	De	Auditcommissie	heeft	vanuit	de	selectieprocedure	EY	accountants	voorgedragen.	De	
bestuurder,	de	manager	Bedrijfsvoering	en	de	controller	waren	bij	de	vergaderingen	en	de	selectieprocedure	aanwezig.	
De Auditcommissie brengt verslag uit van haar werkzaamheden in de eerstvolgende vergadering van de voltallige Raad van 
Commissarissen.	
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Wooncommissie 
De	Raad	van	Commissarissen	heeft	een	Wooncommissie.	Deze	bestaat	ultimo	2021	uit	mevrouw	De	Groot	en	mevrouw	Van	
Balen.	De	Wooncommissie	heeft	het	afgelopen	jaar	regulier	vergaderd.	De	bestuurder	en	manager	Wonen	zijn	hierbij	aanwezig.	
Soms	op	thema	aangevuld	met	de	manager	Vastgoed	en/of	de	manager	Bedrijfsvoering.	Ook	heeft	de	wooncommissie	overleg	
met de Huurdersraad.

Besproken	thema’s:	huurprijsbeleid,	prestatieafspraken,	ontwikkeling	participatie	en	samenstelling	Huurdersraad,	leefbaarheid,	
samenwerking	corporaties	in	de	stad	Groningen	met	de	Gemeente	Groningen	en	de	Wij	Stichting	in	het	kader	van	een	leefbare	
samenleving,	scenario’s	jaar-	en	meerjarenbegroting	in	het	licht	van	beschikbaarheid,	betaalbaarheid,	duurzaamheid,	kwaliteit	
en	financiële	continuïteit.	De	Wooncommissie	brengt	verslag	uit	in	de	vergadering	van	de	voltallige	Raad	van	Commissarissen.

Remuneratiecommissie 
De	Raad	van	Commissarissen	heeft	een	Remuneratiecommissie.	Deze	bestaat	ultimo	2021	uit	mevrouw	De	Groot	en	de	heer	Kos-
ter.	De	Remuneratiecommissie	heeft	het	afgelopen	jaar	het	functioneringsgesprek	met	de	bestuurder	gevoerd	namens	de	Raad	
van	Commissarissen.	De	Remuneratiecommissie	adviseert	de	Raad	van	Commissarissen	jaarlijks	over	de	beloning	van	de	bestuur-
der.	En	indien	aan	de	orde	de	beloning	van	de	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen.	De	Remuneratiecommissie	heeft	in	2021	
de	Raad	van	Commissarissen	geadviseerd	over	het	profiel	van	de	te	werven	leden	en	de	te	volgen	selectieprocedure	voorbereid.	
Nadat	de	heer	Holwerda	medio	oktober	2021	heeft	aangegeven	om	begin	2022	terug	te	treden	als	bestuurder	van	De	Huismees-
ters,	heeft	de	Remuneratiecommissie	eind	2021	de	procedure	opgestart	voor	het	werven	van	een	nieuwe	bestuurder.	Afronding	
van	deze	selectieprocedure	en	benoeming	van	een	nieuwe	bestuurder	wordt	verwacht	in	de	eerste	helft	van	2022.

Werkzaamheden	en	besluiten	2021	
•				benoemen	van	de	heer	J.C.	Koster	tot	voorzitter	van	de	Raad	van	Commissarissen
•				benoemen	van	mevrouw	M.C.F.	van	Balen	tot	lid	van	de	Raad	van	Commissarissen	
•				verlengen	van	het	contract	met	BDO	Advisory	BV	inzake	de	inhuur	van	een	controller	
•				beloning	van	de	Raad	van	Commissarissen	voor	2021	en	2022
•				benoemen	van	mevrouw	M.J.	Bos	tot	lid	van	de	Raad	van	Commissarissen	
•				vaststellen	van	de	Jaarrekening	2020	en	verlenen	van	decharge	aan	de	bestuurder		
•				bespreken	van	het	bod	voor	de	prestatieafspraken	2021
•    vaststellen van het risicomanagement- en frauderisicobeleid
•				vaststellen	van	de	jaardoelen	voor	de	bestuurder	
•				opleidingsplan	en	de	zelfevaluatie	van	de	Raad	van	Commissarissen	
•				goedkeuren	van	het	voorgenomen	besluit	tot	verkoop	van	de	locatie	A.	Agnesplein	2	
•				besluit	akkoord	te	gaan	met	het	investeringsvoorstel	woningverbetering	Leisteen-/	Porfierstraat
•    goedkeuren van het Investeringsstatuut 
•				het	kader	van	het	Strategische	Programma	van	het	WSW	goedkeuring	te	geven	aan
-	 het	voorgenomen	besluit	tot	tekenen	van	addenda	bij	bestaande	overeenkomsten;	
-	 het	afsluiten	van	een	obligolening	van	afgerond	€	7,5	miljoen	ten	gunste	van	het	WSW;
-	 geen	nieuwe	volmacht	c.q.	recht	van	pand	af	te	geven	ten	gunste	van	het	WSW.
•				besluit	akkoord	te	gaan	met	het	haalbaarheidsvoorstel	woningverbetering	complex	150	
•				besluit	akkoord	te	gaan	met	het	haalbaarheidsvoorstel	woningverbetering	complex	161
•				besluit	akkoord	te	gaan	met	het	vervroegd	aflossen	van	gemeentelijke	leningen	
•				besluit	de	jaarstukken	ingaande	boekjaar	2022	te	laten	controleren	door	EY	accountants	
•				goedkeuren	van	de	Meerjarenbegroting	2022	–	2031	en	het	Treasuryjaarplan	2022	
•				besluit	de	controle	van	het	boekjaar	2022	te	laten	controleren	door	EY	accountants	
•				besluit	akkoord	te	gaan	met	het	haalbaarheidsvoorstel	sloop/	nieuwbouw	Boraxstraat
•				bespreken	van	de	Managementletter	2021

Beloning	Raad	van	Commissarissen	
De	beloning	van	de	Raad	van	Commissarissen	is	gebaseerd	op	de	Wet	Normering	Topinkomens	en	de	richtlijn	van	de		Vereniging	
van	Toezichthouders	in	Woningcorporaties.	Voor	de	voorzitter	is	de	beloning	€	19.500	per	jaar	en	voor	een	lid	€	13.000	per	jaar	
(op	beide	bedragen	is	geen	btw	van	toepassing).	
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Tot slot 
Het	afgelopen	jaar	stond	in	het	teken	van	diverse	grootscheepse	verbeterprojecten	en	de	voorbereiding	van	sloop-	en	nieuw-
bouwprojecten.	De	Huismeesters	wil	haar	bezit	verduurzamen	en	verbeteren	en	zo,	met	voldoende	oog	voor	betaalbaarheid,	
leefbaarheid	en	beschikbaarheid,	een	goede	bijdrage	leveren	aan	de	volkshuisvesting	in	de	gemeente	Groningen.	Een	belangrijke	
randvoorwaarde	om	onze	doelen,	verwoordt	in	het	ondernemingsplan,	te	kunnen	realiseren	is	dat	De	Huismeesters	een	finan-
cieel	gezonde	organisatie	blijft.	Dit	betekent	dat	de	organisatie	ook	in	de	komende	jaren	in	volkshuisvestelijke-	en	financiële	zin	
‘scherp	aan	de	wind’	zal	moeten	blijven	varen.	

De	Raad	van	Commissarissen	laat	zich	ook	graag	op	andere	wijze	in	en	buiten	de	organisatie	zien.	Zo	dragen	we	als	het	kan	een	
steentje	bij	als	het	gaat	om	de	jaarlijkse	‘De	Huismeestersdag’.	Op	die	dag	gaan	alle	medewerkers	van	De	Huismeesters	de	wijken	
in	om	‘klusjes’	te	doen.	Het	is	voor	ons	een	mooie	gelegenheid	om	nader	kennis	te	maken	met	huurders	en	medewerkers.	Helaas	
ging	deze	dag	vanwege	Covid-19	in	2021	niet	door.	Ook	heeft	de	Raad	van	Commissarissen	tweemaal	per	jaar,	zowel	formeel	als	
informeel	overleg	met	de	leden	van	de	Ondernemingsraad	en	twee	maal	per	jaar	met	de	Huurdersraad.	De	reden	dat	dit	in	2021	
met	de	Huurdersraad	slechts	eenmaal	gebeurde,	was	dat	er	een	bestuurswisseling	plaats	vond	aan	de	kant	van	de	Huurdersraad.	

We	zien	dat	de	medewerkers	van	De	Huismeesters	ook	in	2021	hard	hebben	gewerkt	aan	het	steeds	beter	laten	functioneren	
van	de	organisatie.	Zeker	in	het	licht	van	de	ontwikkelingen	rondom	Covid-19.	Uit	onder	andere	gesprekken	met	de	Onderne-
mingsraad	kon	de	Raad	van	Commissarissen	opmaken	dat	de	medewerkers	flexibel	inspelen	op	de	nieuwe	eisen.	Dit	is	absoluut	
een	compliment	waard.	Wij	vinden	het	mooi	om	te	zien	dat	de	medewerkers	van	De	Huismeesters	trots	zijn	op	hun	werk	en	hun	
verantwoordelijkheid	daarin	nemen.	Dat	draagt	bij	aan	het	vertrouwen	in	de	organisatie.	

Groningen,	23	juni	2022
namens	de	Raad	van	Commissarissen	

w.g. J.C.	Koster	 	 	
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Kengetallen

kengetallen 2021 2020 2019 2018 2017
bezit samenstelling
woningen 7.008 7.182 7.198 7.216 7.231
bedrijfsruimtes 17 16 17 18 19
garages/parkeervoorzieningen 585 585 588 588 589
eenheden verzorgingshuizen 525 427 427 429 424
overige woongelegenheden 434 461 503 503 513
maatschappelijk	vastgoed 32 33 36 36 35
overig bezit 1 1 2 2 2
totaal 8.602 8.705 8.771 8.792 8.813

wijziging	samenstelling	bezit
nieuwbouw 0 0 0 0 0
aankoop 0 0 0 0 0
verkoop 74 62 18 20 75
sloop 31 0 0 0 0
overig 2 -4 -3 -1 -16
totaal -103 -66 -21 -21 -91

percentage	woningen	naar	huurklasse
goedkoop 18,1% 16,8% 19,8% 20,6% 22,7%
bereikbaar 75,6% 70,6% 66,8% 65,4% 63,9%
duur t/m huurtoeslaggrens 6,0% 12,2% 13,0% 13,5% 12,8%
duur	boven	liberalisatiegrens 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%

huur en verhuur
gemiddelde	netto	huur 532 522 522 511 501
mutatiegraad 8,4% 7,6% 8,7% 9,2% 10,1%
huurachterstand	in	% 0,49% 0,42% 0,55% 0,66% 0,68%

financiële	continuïteit
solvabiliteit	op	beleidswaarde		DAEB 46,3% 38,7% 38,9% 35,2%
solvabiliteit	op	beleidswaarde		niet	DAEB 72,6% 69,4% 61,8% 62,4%
interest	Coverage	Ratio	DAEB 2,13 1,78 1,23 1,91
interest	Coverage	Ratio	niet	DAEB 4,00 2,18 3,14 5,46
loan	to	value	op	beleidswaarde	DAEB 43,1% 54,2% 58,4% 65,6%
loan	to	value	op	beleidswaarde	niet	DAEB 27,9% 30,1% 35,8% 36,4%
dekkingsratio	DAEB 41,7% 52,8% 29,4% 36,0%
dekkingsratio	niet	DAEB 24,7% 29,0% 30,5% 7,0%

medewerkers
totaal	formatieplaatsen 77,3 78,2 73,8 71,6 66,7
werkelijk	aantal	medewerkers 83 85 80 78 72
ziekteverzuim 6,3% 7,4% 6,6% 7,0% 7,4%
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Jaarrekening
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1 Balans per 31 december 2021 

(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref. 2021 2020

ACTIVA

Vaste Activa

Vastgoedbeleggingen 9.1

DAEB vastgoed in exploitatie 9.1.1 1.133.468 997.107

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 9.1.1 13.019 12.956

Vastgoed in ontw. bestemd voor eigen exploitatie 9.1.2 515 151

Totaal van vastgoedbeleggingen 1.147.002 1.010.214

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie 9.1.2 3.537 3.588

Totaal van materiële vaste activa 3.537 3.588

Financiële vaste activa 9.2

Andere deelnemingen 9.2.1 75 200

Latente belastingvordering 9.2.2 768 1.310

Overige financiële vaste activa 9.2.3 21.076 21.571

Totaal van financiële vaste activa 21.919 23.081

Totaal van vaste activa 1.172.458 1.036.883

Vlottende activa

Voorraden 9.3

Overige voorraden 834 881

Totaal van voorraden 834 881

Vorderingen 9.4

Huurdebiteuren 9.4.1 543 473

Vennootschapsbelasting 9.4.2 3.075 1.048

Overige vorderingen 9.4.3 5.551 2.707

Overlopende activa 9.4.4 61 195

Totaal van vorderingen 9.230 4.423

Liquide middelen 9.5 6.742 5.591

Totaal van vlottende activa 16.806 10.895

Totaal activa 1.189.264 1.047.778
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Balans per 31 december 2021 
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref. 2021 2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 9.6.1 182.702 157.710

Herwaarderingsreserve 9.6.2 614.371 503.587

Totaal van het eigen vermogen 797.073 661.297

Voorzieningen

Voorziening onr. inv. en herstructureringen 9.7.1 61.562 56.569

Overige voorzieningen 9.7.2 478 463

Totaal van voorzieningen 62.040 57.032

Langlopende schulden 9.8

Schulden aan overheid 20.466 24.780

Schulden aan banken 279.900 277.477

Totaal van langlopende schulden 300.366 302.257

Kortlopende schulden

Schulden aan overheid 9.8 2.361 3.435

Schulden aan banken 9.8 10.682 8.387

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.633 3.640

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 147

Schulden ter zake van belastingen, premies 

sociale verzekeringen en pensioenen 9.9.1 1.610 1.661

Overige schulden 9.9.2 2.028 1.723

Overlopende passiva 9.9.3 9.471 8.199

Totaal van kortlopende schulden 29.785 27.192

Totaal passiva 1.189.264 1.047.778
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2 Winst- en verliesrekening 2021 
(x € 1.000)

Functioneel model Ref. 2021 2020

Huuropbrengsten 10.1 51.760 51.481

Opbrengsten servicecontracten 10.2 3.438 3.218

Lasten servicecontracten 10.3 -3.429 -3.375

Overheidsbijdragen 10.4 29 29

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 10.5 -4.465 -4.207

Lasten onderhoudsactiviteiten 10.6 -13.120 -12.642

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 10.7 -9.534 -9.307

Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 24.679 25.198

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 11.202 7.484

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -7.796 -5.341

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop

vastgoedportefeuille 10.8 3.406 2.143

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.9 533 -31.244

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.10 120.034 77.327

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 120.567 46.083

Opbrengsten overige activiteiten 10.11 809 746

Kosten overige activiteiten 0 0

Totaal van netto resultaat overige activiteiten 809 746

Overige organisatiekosten 10.12 -92 -116

Kosten omtrent leefbaarheid 10.13 -631 -577

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 26 3

Rentelasten en soortgelijke kosten -10.792 -11.097

Totaal van financiële baten en lasten 10.14 -10.766 -11.094

Totaal van resultaat voor belastingen 137.972 62.383

Belastingen 10.15 -2.196 -4.413

Resultaat deelnemingen 10.16 0 36

Totaal van resultaat na belastingen 135.776 58.006
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3 Kasstroomoverzicht 2021 
Kasstroomoverzicht volgens de directe methode x € 1.000 2021 2020

Ontvangsten:

1.1 Huurontvangsten 49.628

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen 45.079 44.884

1.1.2 Onzelfstandige wooneenheden 0 0

1.1.3 Intramuraal 4.338 4.355

1.1.4 Maatschappelijk onroerend goed 1.671 1.610

1.1.5 Bedrijfsruimten 159 154

1.1.6 Parkeervoorzieningen 246 259

1.1.7 Overige woongelegenheden 196 273

1.1.8 Overig bezit 0 0

1.2 Vergoedingen 3.438 3.218

1.4 Overige bedrijfsontvangsten 463 520

1.5 Ontvangen interest 2 3

1.6 Saldo ingaande kasstromen 55.592              55.277              

Uitgaven

1.7 Betalingen aan werknemers

1.7.1 Lonen en salarissen 4.120          4.085          

1.7.2 Sociale lasten 675             655             

1.7.3 Pensioenlasten 508             658             

1.8 Onderhoudslasten 8.796          8.237          

1.9 Overige bedrijfsuitgaven 8.541          9.678          

1.10 Betaalde interest 11.233        11.393        

1.11a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 54               -             

1.11b Verhuurdersheffing 5.554          5.368          

1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 631             577             

1.13 Vennootschapsbelasting 3.682          5.749          

Saldo uitgaande kasstromen 43.793-              46.400-              

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 11.800              8.877                

MVA ingaande kasstroom

2.1A Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden DAEB 9.457 5.021

2.1B Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden niet-DAEB 637 601

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA 10.094              5.623                

MVA uitgaande kasstroom

2.6A Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB 2.368 0

2.6B Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB 0 0

2.7A Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB 17.769 16.971

2.12A Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 214 0

2.14A Investeringen overig 195 191

Totaal van verwervingen van MVA 20.545-              17.161-              

2.16 Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 10.451-              11.539-              

FVA

2.18.1 Uitgaven verbindingen 22 46

2.19 Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 22-                     46-                     

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 10.474-              11.585-              

Financieringsactiviteiten Ingaand

3.1.1 Nieuwe te borgen leningen 13.600 20.500

Financieringsactiviteiten uitgaand

3.2.1 Aflossing geborgde leningen 13.775 16.996

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 175-                   3.504                

4.1 Toename/afname van geldmiddelen 1.151                796                   

Geldmiddelen aan het begin van de periode 5.591                4.795                

Geldmiddelen aan het eind van de periode 6.742                5.591                

1.151                796                   
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4 Toelichting op de jaarrekening 

4.1 Algemeen 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Alle bedragen 
luiden in euro’s, tenzij anders vermeld. 
 
Stichting De Huismeesters is ontstaan op 1 januari 1993 als voortzetting van de Stichting Maatschappij tot 
Verbetering van Woningtoestanden na de fusie per diezelfde datum met de Stichting Groninger Woningbouw 
Concordia. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 14 november 2018. De Stichting is ingeschreven in het 
stichtingenregister onder nummer 012521, alsmede in het handelsregister onder nummer 02028153, beide 
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. De statutaire vestigingsplaats van Stichting 
De Huismeesters is Groningen, kantoorhoudend aan de Friesestraatweg 18, 9718 NH in Groningen. 
 
Continuïteit  
De onzekere situatie die is ontstaan als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis in 2020 heeft ook in 2021 
voortgeduurd. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaak door maatregelen welke door de overheid worden 
ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperkten. De impact op De Huismeesters is vooralsnog 
beperkt. De effecten voor De Huismeesters zijn toegelicht in het verslag van het bestuur. De Huismeesters is van 
mening dat de organisatie de huidige situatie vooralsnog aan kan en de processen hun doorgang kunnen vinden.  
  
Op basis van de huidige vermogenspositie en liquiditeitspositie van De Huismeesters is de inschatting dat de 
economische gevolgen voor De Huismeesters in de voorzienbare periode beperkt zijn, en niet zullen leiden tot een 
risico voor de continuïteit. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en bepaling van het 
resultaat zijn dan ook gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. 

4.2 Groepsverhoudingen 

De Huismeesters heeft sinds 1 december 2013 50% van de aandelen van Duurzame Energie Noord Nederland BV 
(DENN). DENN is statutair gevestigd in Leek en heeft als hoofdactiviteit het exploiteren van duurzame 
energiesystemen. Op 12 maart 2021 is het aandeelhoudersbesluit tot opheffing van de vennootschap genomen en 
is de vennootschap uitgeschreven uit het handelsregister van de KvK. 
 
De Huismeesters maakt voor wat betreft de consolidatie gebruik van de faciliteit zoals geboden in artikel 407, lid 1 
Titel 9 Boek 2. Indien hierna in de jaarrekening wordt gesproken over De Huismeesters wordt hiermee alleen 
bedoeld de verslaglegging van de stichting. 

4.3 Wet- en regelgeving 

De jaarrekening van De Huismeesters is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de Woningwet wordt 
voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is 
deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en in overeenstemming 
met de vereisten bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT).  
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4.4 Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van De 
Huismeesters zich verschillende oordelen en maakt schattingen die een belangrijke invloed kunnen hebben voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen.  
 
Voor zover voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
betreffende posten in de jaarrekening. 

4.5 Presentatiewijzigingen  

In de jaarrekening 2021 is een presentatiewijziging doorgevoerd. Dit betreft de waardeontwikkeling van die 
marktwaardecomplexen waarvan de marktwaarde nog onder de historische kostprijs ligt. Deze waardeontwikkeling 
wordt verwerkt als overige waardeverandering vastgoedportefeuille (voorheen als niet gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille). De presentatie van de vergelijkende cijfers zijn aangepast. Dit heeft 
geen invloed op het resultaat en eigen vermogen. 

4.6 Stelselwijzigingen  

In de waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van voorgaand boekjaar geen stelselwijzigingen doorgevoerd. 

4.7 Aardbevingen 

In delen van het gebied waar De Huismeesters woningen heeft treden aardbevingen op. Dit heeft nu en in de 
toekomst mogelijk effect op onder meer de bedrijfsvoering en financiële verslaggeving.  
 
Risico’s en risicobeheersing 
Door de ligging van het vastgoed wordt De Huismeesters geconfronteerd met diverse risico’s ten aanzien van de 
waardering van het vastgoed en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen. De risico’s kunnen 
als volgt worden geduid: 
 
Vastgoed 

- Risico op afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment in de 
markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling op de demografische 
ontwikkelingen in de regio (waarde schade); 

- Risico op lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende vraag en/of 
vertraagde oplevering van nieuwbouw projecten (bijvoorbeeld door onzekerheid over versterking) en 
daardoor latere start van huurinkomsten (exploitatieschade); 

- Risico van directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade); 
- Risico van verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te maken, dit in lijn 

met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen (versterkingsschade); 
- Risico van hogere bouwkosten bij nieuwbouw waar geen extra baten tegenover staan (bouwschade). 

 
Bedrijfsvoering 

- Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de exploitatie van 
het vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbende, overhead en projectontwikkeling; 

- Risico van aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als gevolg 
van aardbevingsschade en/of het verliezen van de huurwoningen; 

- Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in 
noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders; 
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- Risico van extra financieringskosten doordat reparatie van schades cq. inspanningen om schades te 
behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding (huuropbrengsten en/of 
externe financiering) wordt ontvangen. 

 
Over de risico’s wordt ook overleg gevoerd met de ILT/Aw en het WSW. Beide toezichthouders volgen de 
ontwikkelingen in het aardbevingsgebied ook in relatie tot het portefeuilleplan van De Huismeesters.  
 
De exploitanten van het gaswinningsgebied zijn wettelijk verplicht de schade en de kosten van het voorkomen van 
schade als gevolg van gaswinning te vergoeden (art. 6:177 lid 1 en lid 4 BW, art. 6:174 BW lid 3 BW en/of 6:162 BW 
in combinatie met art. 6:96 lid 1 en lid 2 onder a en b BW). De Huismeesters gaat er vanuit dat kosten betreffende 
aardbevingen door de exploitanten vergoed worden en dwingt dit desnoods via gerechtelijke stappen af. 
 
Vastgoedbezit in het aardbevingsgebied 
De Huismeesters heeft bezit in het gebied in de stad Groningen waar effecten van aardbevingen optreden. Het 
betreffende vastgoed bevindt zich met name in Beijum. Hier heeft De Huismeesters ruim 1.100 verhuureenheden. 
Deze wijk is  toegevoegd aan het aardbevingsgebied dat valt onder de verplichte full taxatie. 
In overige delen van het bezit zijn ook schadegevallen bekend, deze worden in het kader van de schaderegeling 
hersteld en de bijbehorende kosten worden vergoed. 
 
De indeling in risicogebied is ontleend aan de definitie van de overheid van gebieden met groter of kleinere risico’s 
inzake aardbevingen. In deze risicogebieden is schade aan vastgoed waarneembaar. De schades in de overige delen 
van ons bezit zijn meer incidenteel. 
 
Effecten van aardbevingen op de waarde en waardering van woningen 
Aardbevingen kunnen een effect hebben op de waarde en daarmee de vastgoedwaardering. Dit kan effect hebben 
op de waardering in de jaarrekening en raakt zowel de marktwaarde in verhuurde staat als de beleidswaarde. 
In april 2020 is door de corporaties in het getroffen gebied de dagvaarding voor de schadestaatprocedure 
aangebracht. In de dagvaarding wordt vergoeding gevorderd van de schade die wordt geleden ten gevolge van het 
feit dat het bezit door de aardbevingen minder waard is geworden. Uitgangspunten voor het starten van de 
schadestaat procedure zijn de belangrijkste conclusies van het hof (23 januari 2018): NAM is aansprakelijk voor de 
schade die is of wordt veroorzaakt door aardbevingen als gevolg van gaswinning door NAM.  
 
Deze schade kan volgens het hof bestaan uit de waardevermindering van de onroerende zaken die zijn gelegen in 
het gebied waar aardbevingen ten gevolge van gaswinning door NAM voorkomen. Daarbij is het volgens het hof – 
om voor vergoeding in aanmerking te komen – niet relevant of de onroerende zaak fysiek is beschadigd en of de 
onroerende zaak al dan niet is verkocht. Een ander belangrijk aspect is dat het hof – net als de rechtbank – vindt 
dat abstracte begroting1 van de schade mogelijk is.  
 
Op 10 juni 2022 zijn wij akkoord gegaan met een minnelijke schikking in de procedure tegen de NAM inzake de 
waardedaling in het bezit van De Huismeesters in het aardbevingsgebied. De overeengekomen vergoeding bedraagt 
€ 2,7 miljoen en zal naar verwachting ontvangen worden in 2022. 
 
 
 
 

 
1 Een abstracte begroting van de schade houdt in dat van bepaalde omstandigheden aan de zijde van de benadeelde wordt geabstraheerd. Als 

uitgangspunt voor de berekening van de omvang van de verplichting tot schadevergoeding dient dat de benadeelde zoveel mogelijk in de 
toestand wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven. Dit brengt mee dat 
de omvang van die schade wordt bepaald door een vergelijking van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die 
(vermoedelijk) zou zijn geweest indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden.  
NB: Tegenover een abstracte begroting staat het concrete schade. Dit houdt in dat gekeken wordt wat de benadeelde daadwerkelijk aan 
schade heeft geleden.  
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Schadeherstel, versterken en eisen nieuwbouw 
In principe werd herstel- en versterkingsschade direct door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 
afgehandeld en zou dit niet tot verdere kosten en uitgaande kasstromen bij De Huismeesters moeten leiden. De 
Huismeesters onderkent dat zij uit belang voor haar huurders en haar bedrijfsvoering zelfstandig uitgaven zal 
moeten doen alvorens die vergoed worden. Tevens kan er een verschil van mening ontstaan over de omvang van 
de te vergoeden schade (zowel aan het vastgoed als in de bedrijfsvoering).  
 
Gevolgen voor de jaarrekening 
Door bovenstaande omstandigheden bestaan onzekerheden ten aanzien van de waardering van het vastgoed per 
31 december 2021. Gezien de status van de inventarisatie van de technische en economische schade aan het 
vastgoed, de status van de Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, het ontbreken van voldoende 
referentie-transacties (zeker bij complexgewijze verkopen die de basis vormen voor een marktwaarde waardering) 
en de lopende gesprekken en procedures met de NAM en overige betrokken partijen zijn de financiële 
consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te bepalen. 
 
Hierbij gaat De Huismeesters er van uit dat de Rijksoverheid en daarmee de NAM de afspraken in het 
kabinetsbesluit van 17 januari 2014 zullen uitvoeren. Deze besluiten zijn bij het stoppen van de gaswinning in 2018 
bevestigd: de kosten van schade, versterking en waardevermindering worden vergoed. Het bepalen van de omvang 
van de schade is een punt van discussie en leidt tot veel (politiek) en zelfs schadestaatprocedures.   
 
In de voorliggende jaarrekening zijn baten c.q. compensaties verwerkt die het gevolg zijn van de aardbevingsschade. 
Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de Belastingdienst om te komen tot een passende fiscale 
verwerking, hetgeen volgens De Huismeesters inhoudt dat er geen belastingheffing plaatsvindt over deze 
compensaties. Echter, voor het bepalen van de fiscale positie is uitgegaan van een voorzichtige verwerking, hetgeen 
inhoudt dat de baten zijn verwerkt naar analogie van het leerstuk van subsidies. Ultimo 2021 is namelijk geen 
zekerheid dat de Belastingdienst akkoord gaat met een verwerking waarbij de compensaties buiten de heffing van 
vennootschapsbelasting blijven. De huidige verwerking in de jaarrekening komt erop neer dat de compensatie ten 
behoeve van verbeteringen zijn afgeboekt op deze investeringen, en dat compensatie voor fiscaal onderhoud is 
verwerkt als een belaste bate. 
 
Gevolgen voor de toekomstige bedrijfsvoering 
De Huismeesters kan op dit moment geen inschatting maken van de gevolgen van de risico’s op de toekomstige 
bedrijfsvoering en de waardeontwikkeling van het vastgoed. De Huismeesters neemt maatregelen om eventuele 
uitgaande kasstromen die betrekking hebben op de genoemde bedrijfsvoeringsrisico’s in kaart te brengen. 
 
De Huismeesters heeft tevens beoordeeld of zij financieel in staat is om de gevolgen van de aardbeving schade 
(timing verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van schade herstel en beperking en extra kosten in haar 
bedrijfsvoering én te ontvangen vergoedingen) op te vangen en de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen 
continueren. Naar de mening van het bestuur, met de kennis per balansdatum is er geen aanleiding om te 
veronderstellen dat De Huismeesters hier niet toe in staat zou zijn. Een mogelijke lagere waardering van het 
vastgoed heeft geen effect op de leningsvoorwaarden, de financiering is geborgd bij het waarborgfonds waarbij per 
balansdatum aan de criteria van het waarborgfonds (zijnde rentedekking en Loan-to-value) wordt voldaan. Deze 
situatie leidt niet tot directe opeisbaarheid van de financiering. De Huismeesters schat dit risico ten aanzien van de 
continuïteit op dit moment nog als laag in. Dit omdat de aardbevingen en de gevolgen daarvan zich qua omvang en 
intensiteit nog beperkt hebben tot een klein deel van het woningbezit. 
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5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

5.1 Algemeen 

In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 
naar de toelichting. Toelichting op posten in de balans en de winst- en verliesrekening worden in de jaarrekening 
genummerd.  

5.2 Vastgoedbeleggingen 

5.2.1 Vastgoedbeleggingen: DAEB- en niet DAEB-vastgoed in exploitatie  
 
De post DAEB vastgoed in exploitatie omvat woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau 
dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 
2021 bedraagt deze grens € 752,33 (2020: € 737,14). Het niet-DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met 
een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 
is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 
Het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs 
of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. 
 
Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt 
de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). Hierbij wordt de 
marktwaarde op basis van de toekomstige kasstromen middels de Discounted Cash Flow (DCF)-methode bepaald. 
 
Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd. Voor  
verdere toelichting op de bepaling van de marktwaarde wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 
 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  
 
Voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van 
het vastgoed in exploitatie wordt een herwaarderingsreserve gevormd. Bij het bepalen van de 
herwaarderingsreserve wordt geen rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in 
de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. De marktwaarde is derhalve niet gebaseerd op 
een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. Bij toepassing van de basisversie is 
volgens het waarderingshandboek sprake van een aannemelijke marktwaarde op portefeuilleniveau. De 
herwaarderingsreserve wordt op complexniveau bepaald, waardoor bij de basisversie een onnauwkeurigheid kan 
bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves. 
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Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde 
bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie 
van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen. 
 
Een deel van het bezit dient conform het handboek volgens de full versie extern getaxeerd te worden. Dit betreft 
het BOG, MOG, ZOG, Parkeergelegenheden en de studentenpanden alsmede het DAEB-vastgoed in de wijk Beijum. 
Deze laatste categorie omdat in het handboek is opgenomen dat ook Beijum onder het gebied van aardbevingen 
valt. De herwaarderingsreserve wordt op complexniveau bepaald, waardoor bij de basisversie een 
onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de 
overige reserves.  
 
Onderhoud en verbetering 
Uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie worden verwerkt in overeenstemming met artikel 14a 
van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De regeling maakt onderscheid tussen onderhoud 
en verbetering. Er is sprake van onderhoudsuitgaven indien de uitgaven worden gedaan om de eenheid of het 
complex in dezelfde technische en bouwkundige staat te houden. Investeringen voor verbetering betreffen de 
uitgaven met als doel het technisch of functioneel verbeteren van een verhuurbare eenheid, dan wel complex. 
Onderhoudsuitgaven worden in het resultaat verwerkt, uitgaven die kwalificeren als verbetering worden als 
onderdeel van de kostprijs van het vastgoed verwerkt.  
Uitgaven die kwalificeren als een ingrijpende verbouwing worden eveneens geactiveerd. Er is sprake van een 
ingrijpende verbouwing indien wordt voldaan aan tenminste drie van de vier volgende criteria: 
1. De energetische prestaties verbeteren wezenlijk (meerdere labelstappen), waardoor het bezit vanwege de 

ingrijpende verbouwing ook vanuit energetisch perspectief voor de langere termijn verhuurbaar is.  
2. Gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) maakt op een zodanige manier deel uit van de aanpak 

dat deze op een niveau vergelijkbaar met dat van nieuwgebouwde objecten wordt gebracht.  
3. De werkzaamheden aan de onroerende zaak zijn mede gericht op het vergroten dan wel in stand houden 

van de kwaliteit van de badkamers, toiletten en keukens op het technische en functionele niveau dat in 
redelijkheid minimaal in nieuwgebouwde objecten mag worden verwacht.  

4. Installatievoorzieningen van de verhuurbare eenheden dan wel complexen zijn als gevolg van de 
werkzaamheden toekomstbestendig in die zin dat ze niet binnen 10 jaar hoeven te worden aangepakt 

 
Beleidswaarde 
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van De Huismeesters en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit 
van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante 
waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen 
toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid. De beleidswaarde wordt bepaald middels de Discounted Cash 
Flow (DCF-) methode. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en 
onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, 
met uitzondering van: 

1. Er wordt enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve wordt geen rekening gehouden met een 
uitpondscenario en voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.  

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment 
van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie 
in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en 
prestatieafspraken met gemeenten. De Huismeesters hanteert in haar beleid een streefhuur van 83-86% 
van de maximaal redelijke huur. 

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid en het als 
onderdeel daarvan vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van 
onderhoudsnormen in de markt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele clustering van 
uitgaven en activering als ingrijpende verbouwing.  
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4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. 
Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- 
en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur 
en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.  

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde. Hierbij wordt dus verondersteld dat de 
marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 
5.2.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van 
toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  
Woningverbeteringsprojecten die ultimo boekjaar in uitvoering zijn worden gepresenteerd onder Vastgoed in 
exploitatie. De waardering is daarbij gebaseerd op het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”.  

5.3 Materiële vaste activa 

5.3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  

De roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeveranderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast  percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
Onroerende zaken zijn gewaardeerd op actuele waarde, gebaseerd op periodieke externe taxaties. Voor de 
tussenliggende periode wordt de waardeontwikkeling gespiegeld aan de ontwikkeling van de WOZ. 

5.4 Financiële vaste activa 

5.4.1 Deelnemingen  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de netto vermogenswaardemethode, doch 
niet lager dan nihil. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een 
aandeelhoudersbelang van meer dan 20%. 
 
De netto vermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.  
Indien de waardering van een deelneming volgens de netto vermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover De Huismeesters in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden 
van de deelneming respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 
staat te stellen wordt een voorziening getroffen. 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa 
en passiva op het moment van verkrijgen. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden 
voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 
 
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde.  
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5.4.2 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen  

Latente belastingvorderingen (financiële vaste activa) en -verplichtingen (voorzieningen) worden opgenomen voor 
tijdelijke verschillen tussen de waarde volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze 
jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van een verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de 
komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.  
 
Als gevolg van de fiscale waardering van het DAEB vastgoed tegen 70% van de WOZ waarde op 1 januari 2008 zou 
een actieve latentie gevormd moeten worden. Bij De Huismeesters is sprake van een permanent verschil in plaats 
van een tijdelijk verschil, omdat de woningen in principe op grond van de doelstelling verhuurd blijven (er wordt 
relatief weinig van het bezit verkocht). 
 
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse 
verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 
beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekenmogelijkheden kunnen worden 
benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde, tenzij vanwege het kortlopend 
karakter (vijf jaar of korter) het verschil met de nominale waarde verwaarloosbaar is. Dan wordt feitelijk de 
nominale waarde gehanteerd.  
 
Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is sprake van fiscale faciliteiten die het mogelijk maken dat 
latenties na afloop van de levensduur worden doorgeschoven naar nieuw vastgoed. In het geval dat het zeer 
waarschijnlijk is dat voor het betreffende vastgoed geen fiscale afwikkeling gedurende de levensduur zal 
plaatsvinden, wordt rekening gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de voorgenomen wijze van 
realisatie na afloop van de levensduur. Dit betekent dat de contante waarde van de latentie door de zeer lange 
periode tot het moment van afwikkeling naar nihil tendeert. 
 
Het totale waarderingsverschil, dit is het verschil tussen de totale marktwaarde en de totale fiscale waarde, 
bedraagt ultimo 2021 circa € 327,3 miljoen (2020: € 206,1 miljoen). 

5.4.3 Overige vorderingen  

De post ‘Overige vorderingen’ bestaat uit amortisatie renteleningen. In 2018 heeft De Huismeesters ervoor gekozen 
een aantal derivaten te laten doorzakken in een vast renteleningen. hierdoor is een nieuwe lening ontstaan met 
een hogere rente dan de marktrente. Deze nieuwe lening is gewaardeerd op marktwaarde, waarbij het verschil 
tussen de marktwaarde en de nominale waarde als geamortiseerde kostprijs als overige vorderingen is opgenomen. 

5.5 Voorraden 

5.5.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 

Vastgoed bestemd voor de verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die niet in 
exploitatie is en is aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 
wordt bepaald door individuele beoordeling van het vastgoed. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de 
directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De 
netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor 
voltooiing en verkoop. 
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5.5.2 Overige voorraden 

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (op basis van gewogen gemiddelde prijzen) of 
lagere netto-opbrengstwaarde. 

5.6 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 

5.7 Liquide middelen  

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

5.8 Voorzieningen  

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 
hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De 
voorziening voor latente belastingverplichtingen is toegelicht onder paragraaf 5.4.2. 

5.8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die 
kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer 
uitingen namens De Huismeesters zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande 
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke 
verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 
feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting en de externe communicatie heeft 
plaatsgevonden. 
 
Bij investeringen in bestaande complexen wordt een voorziening gevormd indien de verwachte uitgaven van de 
investering hoger zijn dan de verwachte stijging van de marktwaarde van het complex als gevolg van deze 
investering. Voor het verschil tussen de investering en de verwachte stijging van de marktwaarde wordt een 
voorziening gevormd, indien en voor zover de uitgaven met betrekking tot een investering in bestaand vastgoed 
nog niet in de balans zijn verwerkt.  
 
Bij een nieuwbouwproject wordt een voorziening gevormd indien de investering in het vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie hoger is dan de verwachte marktwaarde van het vastgoed bij oplevering. Voor het 
verschil tussen de investering en de verwachte marktwaarde bij oplevering wordt een voorziening gevormd, indien 
en voor zover de uitgaven met betrekking tot het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie nog niet 
in de balans zijn verwerkt.  
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Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorziening voor onrendabele investeringen 
en herstructureringen gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Discontering vindt plaats op basis van een disconteringsvoet 
voor belastingen die zowel de actuele marktrente als de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting 
weergeeft. 
 
Indien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, worden de voorziening gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. 
 

5.8.2 Overige voorzieningen 

Jubilea  
Deze voorziening, opgenomen onder de overige voorzieningen, wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van 
de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Van de huidige medewerkers is op basis van hun 
dienstverband en het salaris de toekomstige verplichting met betrekking tot uitkeringen als gevolg van jubilea (12,5 
jaar, 25 jaar en 40 jaar) en de uitkering, bij pensionering aansluitend aan het dienstverband, vastgesteld.  
 
Voorziening onderhoud  
Deze voorziening wordt gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen doordat bij het aangaan van de 
huurovereenkomst van een zorgcomplex is overeengekomen dat De Huismeesters bij toekomstig groot onderhoud 
een deel van de onderhoudswerkzaamheden die normaliter voor rekening zijn van de huurder zal uitvoeren. 
Maandelijks ontvangt De Huismeesters bijdragen vanuit de zorginstelling. Aan de bepaling van de bijdragen ligt een 
meerjarenonderhoudsbegroting ten grondslag. 

5.9 Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichting van de langlopende schulden voor het 
komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
De Huismeesters maakt gebruik van financiële derivaten om renterisico’s af te dekken. Voor de verwerking, 
waardering en resultaatbepaling past De Huismeesters kostprijshedge-accounting toe. Een nadere toelichting 
hierover is opgenomen in hoofdstuk 7. 

5.10 Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan 
de verkrijgings-/ vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De onder de 
kortlopende schulden opgenomen posten, inclusief de overlopende passiva, hebben een looptijd van < 1 jaar. 
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

6.1 Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. Het resultaat wordt, voor zover van toepassing, tevens bepaald met 
inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde 
vaste activa en afgeleide financiële instrumenten. 

6.2 Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn 
zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed. De opbrengsten 
uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van verlening van de diensten. De 
mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren en de afboeking van dubieuze debiteuren zijn onder deze post 
opgenomen.  

6.3 Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als 
zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 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 in het verslagjaar 
waarop de servicekosten betrekking hebben. 

6.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten  

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 
beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

• lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 

• kosten klanten contact center; 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.5 Lasten onderhoudsactiviteiten  

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten van vastgoed in 
exploitatie. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten die feitelijk 
betrekking hebben op de onderhoudsactiviteiten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder “6.18 
Toerekening baten en lasten”. 
 
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden 
verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
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6.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen 
betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Deze kosten worden 
veroorzaakt door het feit dat De Huismeesters vastgoed heeft. Gedacht kan worden aan: 

• onroerendezaakbelasting; 

• verzekeringskosten; 

• verhuurderheffing. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.7 Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Hier wordt vermeld het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en 
de toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van overdracht van 
economische rechten en verplichtingen (passeren akte van levering). 

6.8 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door: 

• de waardevermindering die is ontstaan door aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met 
betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering indien en voor zover de verwachte 
marktwaarde lager is dan de kostprijs; 

• de terugname van eerder genomen waardeverminderingen door gewijzigde inschattingen van 
stichtingskosten/ marktwaarde; 

• afwaarderingen (en eventuele terugnames van eerder genomen afwaarderingen) van grondposities; 

• afboeking van eerder geactiveerde projectkosten.  
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of verliezen, die ontstaan door 
een wijziging in de marktwaarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar (exclusief het effect van 
onrendabele investeringen en herstructurering). 

6.9 Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Hieronder worden de opbrengsten en kosten die te relateren zijn aan overige activiteiten verantwoord. Met overige 
activiteiten worden de niet-primaire activiteiten bedoeld. Met andere woorden, niet gerelateerd aan het 
exploiteren, het ontwikkelen of verkopen van vastgoed. Voorbeelden van overige activiteiten zijn onder andere de 
inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten en kosten van overige dienstverlening en incidentele 
opbrengsten. 

6.10 Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 
levensduur van het actief tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten 
toegerekend middels de systematiek toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 
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6.11 Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de 
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, 
salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht 
in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.12 Pensioenlasten 

De Huismeesters heeft een pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De 
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In 
deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord. De pensioenlasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 
toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 
 
Ultimo 2021 (en 2020) waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de 
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 

6.13 Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan de (niet-) primaire activiteiten toegerekend kunnen worden middels de 
systematiek toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. De overige organisatiekosten betreffen niet-object 
gebonden kosten en algemene organisatie kosten. 

6.14 Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. 
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
De kosten die zijn te relateren aan leefbaarheid, zijn de kosten van werkzaamheden die zijn gemaakt voor niet in 
het eigendom van de corporatie zijnde gebouwen en gronden (zoals openbaar terrein) en die niet noodzakelijk zijn 
voor de verhuurexploitatie. De indirecte kosten, lonen en salarissen en overige organisatiekosten die zijn gemaakt 
voor niet in het eigendom van de corporatie zijnde gebouwen en die niet noodzakelijk zijn voor de 
verhuurexploitatie en die aan het boekjaar zijn toe te rekenen, worden ook verantwoord als leefbaarheidsuitgaven. 

6.15 Totaal van financiële baten en lasten 

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van die 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen. 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, 
indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend 
op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen 
rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot 
de uitgaven en periode van vervaardiging.  
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6.16 Belastingen  

De belasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend 
met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en 
na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de 
latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief. 
 
Sinds 1 januari 2008 valt De Huismeesters integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er 
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst (VSO1 en 
VSO2), deze is ook door De Huismeesters getekend. Deze overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar 
verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 
 
De Huismeesters heeft op basis van de uitgangspunten van VSO1 en VSO2 de fiscale positie ultimo 2021 en het 
fiscale resultaat 2021 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO1 en VSO2 voor 
woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de 
jaarrekening opgenomen schatting. 

6.17 Resultaat deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële 
beleid, wordt opgenomen het aan De Huismeesters toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. 
Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij De Huismeesters geldende grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Indien geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt 
het dividend als resultaat aangemerkt en verwerkt onder de financiële baten en lasten. 

6.18 Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een 
kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de 
werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op basis van 
onderstaande tabel: 
 

    
Lasten verhuur en 
beheeractiviteiten 

Lasten 
onderhouds-

activiteiten 

Overige directe 
operationele 

lasten 
exploitatie 

bezit 

Overige 
organisatie-

kosten 

Huisvestingskosten 70,0% 30,0%    
Transportkosten 5,0% 95,0%    
Automatiseringskosten 70,0% 30,0%    
Interne kosten 50,0% 50,0%    
Overige kosten 53,1% 44,1%  2,8% 
Afschrijvingskosten 63,4% 36,6%     

 
De verdeling van de percentages voor overige kosten en afschrijvingskosten wijken af ten opzichte van 2020. Dit is 
het gevolg van verschil in verantwoorde kosten over de jaren. Over 2020 bedroegen de percentages Overige kosten 
52,2%, 44,3% en 3,5%. Voor de afschrijvingskosten 62,6% en 37,4%. De lasten verhuur en beheeractiviteiten zouden 
op basis van de percentages 2021 in totaal € 12.000 lager zijn uitgekomen. De totale lasten onderhoudsactiviteiten 
en de totale overige organisatiekosten zouden respectievelijk € 4.000 en € 8.000 hoger zijn uitgekomen. 
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7 Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 

Volgens het vigerende Reglement Financieel Beleid en Beheer (laatstelijk vastgesteld 3 maart 2022) en het 
Treasurystatuut (laatstelijk vastgesteld 20 februari 2018) is gebruik van afgeleide financiële instrumenten beperkt. 
De huidige portefeuille wordt binnen de overeengekomen voorwaarden afgewikkeld. 
 
Doelstellingen risicobeheer  
In het Reglement Financieel Beleid en Beheer van De Huismeesters staan de kaders benoemd omtrent het 
beheersen van risico's. De financiële instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in het financieel reglement. In 
het reglement is het gebruik van afschermende instrumenten toegestaan ter beheersing van het renterisico op 
zekere kasstromen en de instrumenten zijn defensief van aard. De volgende eisen worden gesteld ten aanzien van 
het gebruik van derivaten: 
• De leden van de treasurycommissie dienen voldoende kennis van zaken te hebben. 
• Derivaten mogen slechts gebruikt worden om bepaalde risico’s, zoals beleggings-, rente- en 

financieringsrisico’s af te dekken. 
• Derivaten moeten voldoen aan de richtlijnen van het WSW. 
• Slechts de volgende derivaten zijn toegestaan: forward fixeren, CAP/Floor/Collar, IRS, Swaption. 
• Voor het gebruik van derivaten dient te allen tijde en direct (voordat het contract aangegaan wordt) 

goedkeuring te worden gevraagd aan het bestuur inclusief een motivatie, voor gebruik van een derivaat. 
 

Renterisico 
De Huismeesters loopt slechts renterisico als gevolg van wijzigingen in de reële waarde en marktrente van 
rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan banken). Er worden geen 
rentedragende vorderingen en/of effecten aangehouden waarover renterisico wordt gelopen. 
Voor schulden met vastrentende vorderingen en schulden loopt De Huismeesters risico’s over de marktwaarde, 
met betrekking tot schulden met variabele renteafspraken loopt De Huismeesters risico ten aanzien van 
toekomstige kasstromen. Voor een lening met variabele renteafspraken heeft De Huismeesters renteswaps 
gecontracteerd, zodat zij vaste rente betaalt en variabele rente ontvangt.  

 
Krediet en -liquiditeitsrisico 
De Huismeesters maakt gebruik van meerdere banken in het kader van spreiding van tijdelijk overtollige 
liquiditeiten. De Huismeesters heeft bij geen van de banken de beschikking over een kredietfaciliteit. Daarnaast 
loopt De Huismeesters liquiditeitsrisico uit hoofde van haar leningenportefeuille. Bij de uiteenzetting van de 
swapportefeuille wordt hierop nader ingegaan. 
 
Beschikbaarheidsrisico 
Voor financiering is De Huismeesters afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimte in het  borgingsplafond van 
het WSW. Voor de periode 2021 is een plafond afgegeven van € 291,7 miljoen. Het WSW zal in 2022 op basis van 
de nieuwe meerjarenbegroting een nieuw borgingsplafond bepalen. Investeringsverplichtingen worden uitsluitend 
aangegaan indien zij zich zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd. 
  
De waardering van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) is afhankelijk van het feit of het onderliggende 
van het derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat 
tegen reële waarde opgenomen. Indien het onderliggende niet-beursgenoteerd is, wordt het derivaat tegen 
geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide 
financieel instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt 
toegepast of niet. 
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De Huismeesters past hedge accounting toe op de afgeleide financiële instrumenten. Op het moment van aangaan 
van een hedge relatie, wordt dit gedocumenteerd. De Huismeesters stelt door middel van een test periodiek de 
effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het 
hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van 
het hedge-instrument en de afgedekte positie. 
 
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de 
balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent: 
- Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs 

gewaardeerd. 
- Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-

instrument niet geherwaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van de hedge van het valutarisico van een 
toekomstige transactie.  

- Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta betreft die in de balans is opgenomen, wordt 
het derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich heeft, ook gewaardeerd tegen de periode-einde koers.  

Indien het derivaat valuta-elementen in zich heeft, wordt het verschil tussen de contante koers die geldt op het 
moment van afsluiten van het derivaat en de termijnkoers waartegen het derivaat zal worden afgewikkeld 
geamortiseerd over de looptijd van het derivaat.  
 
De Huismeesters past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde 
vastrentende schulden worden omgezet in variabel rentende leningen. Het ineffectieve deel van de 
waardeverandering van de renteswaps worden verantwoord in de winst -en-verliesrekening onder de financiële 
baten en lasten. 
 
Reële waarde en portefeuille van financiële instrumenten 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld 
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien 
niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden 
uit de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van 
waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at 
arm’s length’- transacties, en van netto contante waarde methodes waarbij rekening wordt gehouden met 
specifieke omstandigheden. 
 
De Huismeesters heeft ultimo 2021 één swapcontract: 
 

Partij Bedrag * € 1 Rentecoupon Type swap Looptijd Marktwaarde 

ABN 25.000.000 5,200 Payer 01-06-2021/ 
01-06-2031 

-12.412.262 

 
Het derivatencontract met de ABN bevat geen belemmerende bepalingen en/of risicovolle bepalingen zoals 
tussentijdse breakmomenten of bijstortverplichtingen. Het derivaat zal conform contract worden afgewikkeld. 
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8 Grondslagen voor kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.  
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 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.  
 
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen 
aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.  
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasecontract 
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. 



 

61 

9 Toelichting op de balans (x € 1.000) 

9.1 Vastgoedbeleggingen en materiële vaste activa 

9.1.1 DAEB vastgoed in exploitatie/niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

De mutaties in het DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

DAEB vastgoed in exploitatie 2021 2020

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 533.562 517.342

Cumulatieve herwaarderingen 499.003 420.079

Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen -35.458 -51.904

Stand per 1 januari 997.107 885.517

Mutaties

Investeringen 18.161 156

Desinvesteringen -6.803 -4.630

Overboeking van activa in ontwikkeling 212 22.724

Overboeking naar activa in ontwikkeling -5.281 0

Herwaardering boekjaar 119.798 76.894

Overig 10.274 16.446

Totaal mutaties 136.362 111.590

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 549.126 533.562

Cumulatieve herwaarderingen 609.527 499.003

Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen -25.184 -35.458

Stand per 31 december 1.133.468 997.107
 

 
De mutaties in het niet-DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat: 
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niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2021 2020

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.318 9.751

Cumulatieve herwaarderingen 4.583 4.233

Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen -945 -1.450

Stand per 1 januari 12.956 12.534

Mutaties

Investeringen 1 0

Desinvesteringen -568 -515

Overboeking van activa in ontwikkeling 0 0

Overboeking naar niet-DAEB-/ DAEB-vastgoed 0 0

Herwaardering boekjaar 236 433

Overig 394 505

Totaal mutaties 63 423

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 8.726 9.318

Cumulatieve herwaarderingen 4.844 4.583

Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen -551 -945

Stand per 31 december 13.019 12.956
 

De som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen bedraagt € 588,6 miljoen (2020:  
€ 467,1 miljoen): DAEB-vastgoed € 584,3 miljoen en niet DAEB-vastgoed € 4,3 miljoen. 
 
Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met 
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw een 
obligoverplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Als 
gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard. 
 
De activa zijn op basis van herbouwwaarde tegen brand en storm verzekerd. Hierbij geldt een tarief per te 
verzekeren eenheid. Overeengekomen is dat voor eenheden in verzorgingshuizen (bedden) de helft van het 
normale tarief wordt gehanteerd en voor garages en bergingen geldt 10% van het normale tarief. Per 1 juli 2021 
waren 7.927 herleide eenheden verzekerd. 
 
De post DAEB-vastgoed in exploitatie bevat 7.975 (2020: 8.076) eenheden opgenomen en niet-DAEB 627 (2020: 
629) eenheden opgenomen. De totaal geschatte WOZ-waarde volgens de meest recente beschikkingen is € 1.186,0 
miljoen (2020: € 1.088,0 miljoen). 
 
De Huismeesters heeft een verkoopplan. Voor de komende vijf jaar verwachten we 112 DAEB eenheden (0 niet-
DAEB eenheden) te verkopen, waarvan 21 sociale huurwoningen in 2022. De verwachte verkoopopbrengst in 2022 
van het DAEB bezit is € 4,9 miljoen (boekwaarde € 3,3 miljoen).  
 
Marktwaarde 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde 
staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen 
bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige 
kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. 
 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in 
de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. De marktwaarde is derhalve niet gebaseerd op 
een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 
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Een deel van het bezit dient conform het handboek volgens de full versie extern getaxeerd te worden. Dit betreft 
het BOG, MOG, ZOG en de studentenpanden alsmede het DAEB-vastgoed in de wijk Beijum. Deze laatste categorie 
omdat in het handboek is opgenomen dat ook Beijum onder het gebied van aardbevingen valt. Het taxatierapport 
en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de 
basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van De Huismeesters en beschikbaar voor de Autoriteit 
woningcorporaties. 
 
Een uitzondering op genoemde waardering betreft de WKO-installatie in de Cortinghborg. De installatie is 
ondersteunend aan de verhuur van de woningen in dit complex en heeft onvoldoende kenmerken om een 
marktwaarde aan toe te kennen. Vanaf 1 januari 2020 is de exploitatie van de installatie weer ondergebracht bij De 
Huismeesters. De intentie is de installatie te verkopen, derhalve is het actief in de balans opgenomen tegen de 
lagere opbrengstwaarde van € 0,6 miljoen. Ultimo 2021 zijn de onderhandelingen nog gaande.  
 
Complexindeling 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare 
verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in 
verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in 
een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-
vastgoed. 
 
Het samenstel van waarderingscomplexen bestaat uit: 

Locatie (gemeente/postcode) Type Bouwjaar 

Gemeente Groningen Eengezinswoning 1960 – 1969 

 Meergezinswoning 1970 – 1979 

 Studenteneenheid 1980 – 1989 

 Zorgeenheid (extramuraal) 1990 – 1999 

 Bedrijfsonroerend goed 2000 – 2009 

 Maatschappelijk onroerend goed 2010 – 2020 

 Parkeerplaats  

 Garagebox  

 Zorgvastgoed (intramuraal)  

 
Parameters 
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende 
parameters: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 e.v. 

Prijsinflatie 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00% 

Looninflatie 2,20% 2,10% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50% 

Bouwkostenstijging 3,20% 2,10% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50% 

Leegwaardestijging (afhankelijk van ligging) 8,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Huurstijging boven prijsinflatie - zelfstandige eenheden 1,00% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 0,50% 

Huurstijging boven prijsinflatie - onzelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Mutatieleegstand - gereguleerde woningen (in mnd) 0 0 0 0 0 0 

Mutatieleegstand - geliberaliseerde woningen (in mnd) 3 3 3 3 3 3 

Verhuurderheffing 0,332% 0,306% 0,307% 0,307% 0,307% 0,307% 
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Naast bovenstaande parameters zijn de onderstaande normen (prijspeil 2021) gehanteerd: 

Instandhoudingsonderhoud per vhe (incl. mutatieonderhoud) Afhankelijk van type, bouwjaar en oppervlakte 

Achterstallig onderhoud 3,8 miljoen euro, verdeeld over 112 eenheden in De Wijert. 

Asbest Conform intern beleid 3,8 miljoen euro voor 4 jaren. 

Aardbevingen Conform intern beleid 1,0 miljoen euro voor schades. 

Beheerkosten per vhe - EGW 467 euro 

Beheerkosten per vhe - MGW 459 euro 

Beheerkosten per vhe - Studenteneenheid 432 euro 

Beheerkosten per vhe - Zorgeenheid (extramuraal) 423 euro 

Gemeentelijke OZB woningen (% van de WOZ) 0,17% 

Gemeentelijke OZB niet woningen (% van de WOZ): BOG/MOG 0,53% 

Belastingen, verzekeringen en ov. zakelijke lasten (%van de 
WOZ) 0,33% voor ZOG 

Belastingen, verzekeringen en ov. zakelijke lasten (%van de 
WOZ) 0,22% voor parkeergelegenheden 

Splitsingskosten per eenheid 555 euro 

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

 
 
Vrijheidsgraden  
Bij gebruik van de full versie is het mogelijk om gebruik te maken van ”vrijheidsgraden”. Hiermee kan voor 
verschillende parameters afgeweken worden van de voorgeschreven parameter van het Waarderingshandboek.  
De taxateur heeft in het kader van de onderhavige taxaties slechts gebruik gemaakt van de onderstaande 
vrijheidsgraden. De overige parameters zijn conform het Handboek 2021.  
•  Markthuur - de markthuur is aangepast naar marktconforme hoogte afgaand op bekende 

referentietransacties en rekening houdend met de verschillen en overeenkomsten tussen het te taxeren 
object en referenties; 

•  Exit Yield – de taxateurs hebben voor het BOG/MOG/ZOG gekozen de eindwaarde vast te stellen middels 
een exit yield aangezien dit beter toetsbaar is aan de markt en een duidelijke correlatie heeft met de 
rendementseis in jaar t=0; 

•  Disconteringsvoet – de taxateurs hebben per object een marktconforme disconteringsvoet bepaald, 
passend bij het risicoprofiel van het betreffende object. Hierbij is met name gestuurd op de output (BAR 
k.k.) welke in lijn dient te liggen met het marktbeeld; 

•  Overige - de taxateurs hebben voor de woningen afgeweken op de vrijheidsgraden onderhoud, leegwaarde 
(-ontwikkeling) en mutatiegraad uitponden. 

 

  Woningen BOG BOG (1 obj 'harde huur') 

Markthuur €310 - €1.307 €10 - €180 per m2 VVO €10.515,69 per jaar 

Exit yield n.v.t. 6,50% - 12,00% 8,75% 

Opslag disconteringsvoet 
         - doorexploiteren 
         - uitponden 

 
5,63% - 7,05% 
5,90% - 7,35% 

5,35% - 10,50% 7,00% 



 

65 

Overige 
- onderhoud 
         - doorexploiteren 
         - uitponden 
- leegwaarde 
- leegwaardeontwikkeling 
- mutatiegraad 
- mutatie leegstand 

 
 

€614 - €1.650 
€614 - 1.411 

€88.541 - €332.346 
2% - 8,5% 
5% - 45% 

n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

1 - 9 maanden 

 
n.v.t. 

 
 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

6 maanden 

 
Marktwaarde verloop 
Het DAEB- en Niet DAEB vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. De 
marktwaarde verhuurde staat bedroeg ultimo 2020 € 1.010,1 miljoen. Ultimo 2021 bedraagt de marktwaarde 
verhuurde staat € 1.146,5 miljoen, een toename van € 136,4 miljoen. De toename van de marktwaarde in 
verhuurde staat is verwerkt in de winst-en-verliesrekening en het eigen vermogen. Voor de analyse van de 
marktwaardestijging is Ortec Finance ingeschakeld. De samenvatting van de door hen uitgevoerde analyse en de 
belangrijkste kenmerken per subtotaal staan op de volgende pagina. 
 

 
 

Onderdeel Belangrijkste kenmerken 

Voorraadmutaties Er zijn netto 103 eenheden uit exploitatie gegaan. 

Mutatie vastgoedgegevens Renovatiejaar 2021 voor 393 woningen opgevoerd en een 
gemiddelde stijging WOZ-waarde van 9,62%  

Methodische wijzigingen handboek en software Overdrachtskosten zijn verhoogd naar 9% en de 
mutatiekans is in het uitpondscenario gelijkgesteld aan het 
doorexploiteerscenario. 

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie 
handboek 

De gemiddelde disconteringsvoet is als gevolg van de 
validatie van het handboek met 0,2% gedaald. 

Parameteraanpassingen als gevolg van 
marktontwikkelingen 

De gemiddelde leegwaarde van de full gewaardeerde 
woningen is gestegen met 25,4%. De leegwaardestijging van 
woningen is gestegen en de ingerekende verhuurderheffing 
is gedaald. Daarnaast is de gemiddelde disconteringsvoet is 
als gevolg van marktontwikkelingen met 0,2% gedaald. Het 
gemiddelde instandhoudingsonderhoud is gestegen. 

 
 
 

DAEB Niet-DAEB Totaal

Marktwaarde 2020 997.106 12.956 1.010.063

Subtotaal voorraadmutaties -12.247 -556 -12.803

Subtotaal mutatie vastgoedgegevens 54.351 353 54.704

Subtotaal methodische wijzigingen handboek en software -29.509 -385 -29.894

Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek 20.290 150 20.440

Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 103.478 500 103.978

Marktwaarde 2021 1.133.468 13.019 1.146.487

Verloopstaat Marktwaarde 2020 - 2021 | De Huismeesters
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Beleidswaarde 
Doelstelling van De Huismeesters is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen 
voorzien, daarom zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit betekent dat 
slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. Om 
deze doelstelling inzichtelijk te maken hebben de extern toezichthouders het begrip beleidswaarde geïntroduceerd. 
Deze beleidswaarde sluit aan op het beleid van De Huismeesters en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit 
van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. 
 
De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de 
marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 
Per 31 december 2021 bedraagt de beleidswaarde van het: 

- DAEB-vastgoed in exploitatie € 677.839.000 (2020: € 579.152.000) 
- Niet DAEB-vastgoed in exploitatie € 12.194.000 (2020: € 12.502.000) 

 
Bij het bepalen van de beleidswaarde is de marktwaarde bepaald volgens het waarderingshandboek als startpunt 
gehanteerd. De beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te voeren in de 
uitgangspunten van de berekening van de marktwaarde. Deze aspecten zijn:  

- Beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het door-exploiteerscenario gehanteerd; 
- Betaalbaarheid: de markthuur wordt vervangen door de beleidshuur; 
- Kwaliteit: de marktnorm onderhoud wordt vervangen door de onderhoudsnorm van De Huismeesters; 
- Beheer: de marktnorm beheer wordt vervangen door de beheernorm van De Huismeesters. 

 
De aansluiting tussen de marktwaarde en de beleidswaarde kan als volgt worden weergegeven: 

 2021 

 

2020 

 DAEB Niet-DAEB  DAEB Niet-DAEB 

Marktwaarde per 31 december (*€1.000) 1.133.468         13.019   997.106 12.956 

    Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) -11.527               366   -54.985 -214 

    Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur) -289.918          -1.079   -263.029 -317 

    Afslag wegens kwaliteit (onderhoud) -115.158                  -5   -52.575 74 

    Afslag wegens beheer (beheerskosten) -39.027             -106   -47.365 3 

Beleidswaarde per 31 december (*€1.000) 677.839 12.194 
 

579.152 12.502 
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De afslagen op de marktwaarde kunnen als volgt worden toegelicht: 
 
Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) 
Enkel uitgaan van het door-exploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen 
rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. Hierbij wordt tevens uitgegaan van 
eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. Voor de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de 
gehanteerde methodiek volgens het Handboek. Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast. 
 
Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur) 
Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van 
mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend 
binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten.  
 
Afslag wegens kwaliteit (onderhoud) 
Bij deze afslag worden niet de onderhoudsnormen in de markt ingerekend, maar de onderhoudslasten zoals 
opgenomen in het (onderhouds-)beleid en de daarvan afgeleide meerjarenonderhoudsbegroting voor het 
vastgoedbezit.  
 
Afslag wegens beheer (beheerskosten) 
In plaats van de marktconforme lasten worden ingerekend de toekomstige directe en indirecte kosten die 
rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten en zoals deze worden opgenomen onder het 
hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.  
 
Sensitiviteitsanalyse: 
In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 
 

 

Mutatie t.o.v. 
uitgangspunt 

Effect op de 
beleidswaarde 

Disconteringsvoet 0,5% hoger -€ 68.502.739 

Streefhuur per maand €   25 hoger € 37.394.336 

Lasten onderhoud per jaar € 100 hoger -€ 23.076.184 

Lasten beheer per jaar € 100 hoger -€ 22.855.904 
 
 
 
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere 
ontwikkeling van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in 
komende perioden, denk aan de nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.

De Huismeesters heeft in 2021 opdracht gegeven om conditiescores uit te voeren. De werkzaamheden zijn nog 
niet afgerond. De uitkomsten kunnen leiden tot wijziging van de onderhoudsnorm.
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9.1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

 

Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen exploitatie

Onroerende en 

roerende zaken 

ten dienste van 

de exploitatie

Stand per 31 december 2020

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 151 7.072

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 0 -3.484

Stand per 31 december 2020 151 3.588

Correctie cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 0 -2.513

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 0 2.513

Stand per 1 januari 2021 151 3.588

Mutaties

Investeringen 8.482 149

Afschrijving 0 -200

Overboeking naar vastgoed in exploitatie -212 0

Overboeking naar overig -38 0

Waardeverminderingen en terugnemingen daarvan -7.867 0

Totaal mutaties 364 -51

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 515 4.708

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen 0 -1.171

Stand per 31 december 515 3.537  
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
In het boekjaar werd voor vastgoed bestemd voor eigen exploitatie bouwrente geactiveerd. 
 
  

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie bestaan uit het kantoor en werkplaats, inventaris, 
automatiseringsapparatuur en vervoermiddelen. 
  
Op de roerende zaken ten dienste van de exploitatie wordt lineair afgeschreven op basis van de onderstaande 
afschrijvingstermijnen uitgedrukt in jaren: 

- Inventaris     10 
- Automatiseringsapparatuur     4 
- Vervoermiddelen         5 

 
Op het kantoor, de werkplaats en de bijbehorende terreinen wordt niet afgeschreven. Deze activa worden 
gewaardeerd op basis van periodieke externe taxaties. De externe taxatie behoeve van de jaarrekening heeft 
laatstelijk in 2018 plaatsgevonden. Voor de tussenliggende periode wordt de waardeontwikkeling gespiegeld aan 
de ontwikkeling van de WOZ.  
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9.2 Financiële vaste activa 

9.2.1 Deelnemingen 

Stand per 1 

januari 2021 Afwaardering Resultaat

Stand per 31 

december 

2021

Deelnemingen

Woningnet NV 75 0 0 75

Denn BV 125 -125 0 0

200 -125 0 75

 
De 7.300 aandelen (1,5% van het geplaatst aandelenkapitaal) van het statutair in Weesp gevestigde Woningnet NV 
zijn gekocht tegen een koers van € 13,72 (waarvan 75% gestort). De vaststelling van de jaarrekening 2021 vindt 
plaats in de AVA van WoningNet NV eind mei 2022. Naar verwachting zal worden voorgesteld over 2021, net als in 
voorgaande jaren, geen dividend uit te keren. 
 

Op 1 december 2013 heeft De Huismeesters een 50% deelneming genomen in de samen met Stichting Wold & 
Waard opgerichte vennootschap Duurzame Energie Noord Nederland BV (DENN), statutair gevestigd in Leek en 
kantoorhoudend aan de Lindensteinlaan 75, 9351 KC Leek. Op 12 maart 2021 is het aandeelhoudersbesluit tot 
opheffing van de vennootschap genomen en is de vennootschap uitgeschreven uit het handelsregister van de KvK. 

9.2.2 Latente belastingvordering 

Totaal

Disagio 

leningen

Compensabele 

verliezen

Afschrijvings-

potentieel

stand per 1 januari 1.310 335 0 975

onttrekkingen -546 -180 0 -366

dotaties 5 5 0 0

stand per 31 december 768 160 0 609  
De latentie disagio leningen is feitelijk, door het verwaarloosbaar verschil tussen de contante en de nominale 
waarde, nominaal gewaardeerd gebaseerd tegen een belastingtarief van 25,8%. De totale disagio leningen bedraagt 
€ 0,6 miljoen (2020: € 1,3 miljoen). De disagio leningen valt vrij in de periode tot en met 2022. 
De latentie afschrijvingspotentieel is opgenomen tegen contante waarde van € 2,4 miljoen, gebaseerd op een 
discontovoet van 3,68% rekening houdend met een taxshield van de huidige- en toekomstige belastingpercentages. 
De nominale waarde van de latentie afschrijvingspotentieel is € 6,3 miljoen (2020: € 12,5 miljoen).    

9.2.3 Overige financiële activa 

Stand per 1 

januari 2021 Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december 

2021 < 1 jaar > 1 jaar

Overige financiële activa/    Overige 

langlopende schulden

Herstructurering derivaat 21.571 0 -495 21.076 495 20.581

21.571 0 -495 21.076 495 20.581
 

In 2018 zijn de contracten met de Deutsche Bank afgewikkeld op basis van het herstructureringsvoorstel financiële 
derivaten. De bijbehorende lening is geherfinancierd middels een fixe lening, met een looptijd van 46 jaar en een 
rentepercentage van 4,45%. De afgekochte marktwaarde van de derivaat is op de balans opgenomen onder zowel 
de financiële vaste activa als de langlopende schulden en zal conform de looptijd van de lening vrijvallen. 
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9.3 Voorraden
2021 2020

Overige voorraden 205 252

WKO Cortinghborg 629 629

834 881
 

De Huismeesters heeft ultimo 2021 geen grondlocaties of koopwoningen bestemd voor verkoop. Wel zijn er 
concrete plannen de duurzame energie-installatie te vervreemden. 

9.4 Vorderingen 

9.4.1 Huurdebiteuren 

2021 2020

Vorderingen zittende bewoners 404 382

Vorderingen vertrokken huurders/overige vorderingen 657 721

Subtotaal 1.061 1.102

Af: voorziening voor dubieuze huurdebiteuren -518 -629

543 473

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 januari 629 667

Dotatie 7 73

Afboekingen in het jaar -118 -111

Stand per 31 december 518 629
 

De achterstand ultimo 2021 van de zittende huurders bedroeg 0,47% (2020: 0,42%) van de bruto jaarhuur: de bruto 
jaarhuur is gebaseerd op 12x de huur van december.  
 

9.4.2 Vennootschapsbelasting 

2021 2020

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2019 0 1.199

Vennootschapsbelasting 2020 672 -151

Vennootschapsbelasting 2021 2.403 0

3.075 1.048
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9.4.3 Overige vorderingen 

2021 2020

Overige vorderingen

Servicekosten 195 217

Brandschade 23 217

Klachtencommissie 0 53

Door te belasten aardbevingsschade 129 143

Verkoop Zuiderpark 23 0 1.666

Verkoop Albertine Agnesplein 2 2.349 0

Vergoeding waardedaling aardbevingsgebied 2.727 0

Overige vorderingen 128 411

5.551 2.707  
 

9.4.4 Overige vorderingen 

2021 2020

Overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringspremie 14 117

Overige 47 78

61 195  

9.5 Liquide middelen 

2021 2020

Kortlopende deposito's

ABN-Amro 3.960 3.680

3.960 3.680

Direct opvraagbaar

kas 3 2

ING 1.113 995

ABN-Amro 1.666 914

2.782 1.911

totaal liquide middelen 6.742 5.591  
 

De Huismeesters heeft niet de beschikking over een kredietfaciliteit. De hierboven gepresenteerde middelen zijn 
vrij beschikbaar.  
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9.6 Eigen vermogen 

9.6.1 Overige reserves

2021 2020

Stand per 1 januari 157.710 178.981 

Mutaties in het boekjaar

Realisatie uit hoofde van verkoop 4.915 -1.950 

Realisatie uit hoofde van sloop 4.335 

Mutatie van de marktwaarde -120.034 -77.327 

Resultaat boekjaar 135.776 58.006 

Stand per 31 december 182.702 157.710 

9.6.2 Herwaarderingsreserve

2021 2020

Stand per 1 januari 503.588 424.310 

Mutaties in het boekjaar

Realisatie uit hoofde van verkoop -4.915 1.950 

Realisatie uit hoofde van sloop -4.335 

Mutatie van de marktwaarde 120.034 77.327 

Stand per 31 december 614.372 503.587 

Totaal eigen vermogen 797.073 661.297 
 

 

Overeenkomstig de statutaire bepalingen dient De Huismeesters het gehele vermogen te besteden binnen de 
kaders van de Woningwet en afgeleid de bepalingen zoals opgenomen in het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting. Ultimo 2021 is in totaal € 614,4 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 
vermogen begrepen (2020: € 503,6 miljoen). 
 
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 27 mei 2021. 
De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 
 
Het resultaat over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 135,8 miljoen is geheel ten gunste van de overige reserves 
gebracht inclusief € 110,8 miljoen niet-gerealiseerde waardeveranderingen. 
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9.7 Voorzieningen 

9.7.1 Voorziening onrendabele Investeringen en herstructureringen 

Voor projecten waarvoor intern besluiten zijn genomen en welke extern zijn gecommuniceerd is, voor zover er 
sprake is van onrendabele investeringen, een voorziening opgenomen. Indien al is geïnvesteerd in een project, en 
de investering gaat de voorziening niet te boven, dan wordt deze in mindering gebracht op de voorziening.  
 
Ultimo boekjaar is voor de volgende projecten, die voldoen aan onze definitie van IFEC, een voorziening 
onrendabele investeringen gevormd (afwaardering ten laste van het jaarresultaat, zonder rekening te houden met 
reeds gedane investeringen): 
 

Stand per 1 

januari 2021 Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december 

2021

Voorziening onrendabele 

investeringen en herstructureringen

Selwerd (grondexploitatie) 19.658 1.837 -5.675 15.820

De Wijert (grondexploitatie) 22.571 4.337 -619 26.288

De Wijert (nieuwbouw) 9.892 3.304 -1.169 12.027

Selwerd (nieuwbouw) 4.448 3.384 -404 7.427

56.569 12.862 -7.867 61.562
 

De voorziening zal naar verwachting in de periode 2022 - 2025 aangewend worden.
Voor de projecten Selwerd en De Wijert zoals opgenomen in de voorziening is ultimo 2021 beoordeeld of de 
stichtingskosten herzien moeten worden. Voor de 1e fase van De Wijert geldt dat de prijs in het contract 
prijsvast is tot 31 december 2021. De overige fases worden geïndexeerd. De aannemer heeft daarom de 
mogelijkheid de prijs te herzien, nu de termijn is verlopen en de 1e fase niet in opdracht is gegeven. Het effect van 
de gestegen bouwkosten is niet betrouwbaar in te schatten zolang er geen zicht is op afronding van de 
vergunningprocedure met de Gemeente Groningen. Het is daarom onzeker wat de verwachte prijsaanpassing zal 
zijn.

9.7.2 Overige voorzieningen

Stand per 1 

januari 2021 Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december 

2021 < 1 jaar > 1 jaar

Overige voorzieningen

Jubilea en andere uitkeringen 166 12 -17 161 14 147

Onderhoudsvoorziening Maartenshof 297 20 317 0 317

463 32 -17 478 14 465
 

Bij de berekening van de voorziening voor jubilea en andere uitkeringen is rekening gehouden met: 
- de kans op voortijdige beëindiging van het dienstverband; 
-   Gemiddelde loonstijging van 2,0%; 
-  gemiddelde opslag sociale lasten van 15,0%; 
-  discontovoet  van 4,0%. 
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9.8 Langlopende schulden 

2021 2020

Schulden aan overheid

Stand per 1 januari 24.780 28.215

Aflossingsverplichting boekjaar 3.435 3.304

Contractuele aflossingen -3.435 -3.304

vervroegde aflossingen -1.953 0

Aflossingsverplichting komend boekjaar -2.361 -3.435

Stand per 31 december 20.466 24.780

2021 2020

Schulden aan banken

Stand per 1 januari 277.477 265.859

Aflossingsverplichting boekjaar 8.387 13.691

Nieuwe leningen 13.600 20.500

Contractuele aflossingen -8.387 -13.691

Amortisatie doorgezakte lening -495 -495

Aflossingsverplichting komend boekjaar -10.682 -8.387

Stand per 31 december 279.900 277.477

Totaal stand per 31 december 300.366 302.257

Het gemiddelde rentepercentage bedraagt: 3,68% 3,81%

Aflossingsverplichting > 1 jaar, < 5 jaar 52.525 76.891

Aflossingsverplichting > 5 jaar 247.841 225.366  
 

De aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar na afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.  
De leningenportefeuille is opgebouwd uit leningen die qua aflossing een lineaire, annuïtaire of fixed schema 
kennen. Eén lening kent een variabel rentepercentage. De bijbehorende hoofdsom bedraagt circa € 10 miljoen 
(3,6% van het totale schuldrestant), de lening is ultimo 2021 volledig opgenomen. 
De portefeuille bevat geen andere leningen waarvan enig moment sprake is van tussentijdse renteherzieningen. 
 
De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de aflossings- en renteverplichtingen 
contant gemaakt zijn tegen de per balansdatum geldende rentecurve. De marktwaarde per 31 december 2021 
bedraagt € 483,0 miljoen (2020: € 529,9 miljoen). Hiervoor is de risicovrije rentecurve per 31 december 2021 zonder 
opslag gebruikt, de zgn. ‘dirty market value (NCW)’. De curve begint bij -/- 0,537 (0y1m).  
 
Borgstelling van de leningen heeft plaatsgevonden door het WSW en/of de gemeente Groningen. Van het totale 
schuldrestant van € 292,3 miljoen is ultimo 2021 ruim € 289,6 miljoen geborgd door het WSW. Het restant is 
geborgd door de gemeente Groningen. 
 
Derivaten 
In 2018 heeft De Huismeesters ervoor gekozen een aantal derivaten te laten doorzakken in vastrentende leningen. 
Als gevolg hiervan wordt op de nieuwe leningen een hogere rente betaald dan de marktrente op het moment van 
afsluiten. Het agio bedraagt € 22,7 miljoen gelijk aan de negatieve marktwaarde van de beëindigde derivaten en 
zal gelijk aan de looptijd van de leningen vrijvallen in 46 jaar. Ultimo 2021 is hiervoor in de langlopende schulden 
een bedrag opgenomen van € 21,1 miljoen. Onder de Overige financiële activa is een verloopoverzicht opgenomen. 
In hoofdstuk 7 is de specificatie van de resterende derivatenportefeuille opgenomen.  
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9.9 Kortlopende schulden 

Alle hierna opgenomen kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. 

9.9.1 Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 

2021 2020

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 131 129

Omzetbelasting 1.479 1.533

1.610 1.661  

9.9.2 Overige schulden 

2021 2020

Servicekosten 603 853

Waarborgsommen 163 152

Restant verplichting afgewikkelde projecten 729 214

Overige 533 504

2.028 1.723  

9.9.3 Overlopende passiva 

2021 2020

Niet vervallen rente leningen 5.628 6.068

Vooruitontvangen huur 1.129 1.123

Aardbevingsschade 1.040 828

Subsidieverlening Woningcorporaties Aardbevingsgebied 1.590 0

Overige 84 180

9.471 8.199  

9.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

9.10.1 Obligoverplichting 

De Huismeesters heeft op grond van art. 10, lid 2 onder c van het Reglement van Deelneming WSW een obligolening 
aangetrokken. De lening heeft ultimo 2021 een hoofdsom van € 7.447.000 hetgeen overeenkomt met 2,6% van het 
geborgd schuldrestant ultimo 2021. Over het niet opgenomen deel van de lening is jaarlijks een 
bereidstellingsprovisie verschuldigd aan de bank van 17 basispunten. De lening is een geborgde faciliteit waarop 
het WSW in bijzondere omstandigheden aanspraak kan maken. In de toekomst kan de situatie ontstaan dat het 
WSW aanvullend obligo ophaalt boven de jaarlijkse obligoheffing. Indien De Huismeesters niet de mogelijkheid 
heeft om het aanvullend obligo te voldoen uit eigen middelen, kan het WSW een trekking doen op de lening. Een 
dergelijk verzoek is pas aan de orde als het jaarlijks obligo niet toereikend is. Op basis van de prognoses van WSW 
is dit op basis van de huidige verplichtingen niet aan de orde. In het geval van een eventuele obligostorting, wordt 
deze rechtstreeks ten gunste van WSW uitbetaald. Het opgenomen deel moet nadien worden afgelost.  

9.10.2 Huurverplichting 

De Huismeesters heeft voor een deel van het kantoorinventaris, te weten vijf printers/kopieermachines, een 
huurovereenkomst afgesloten. De huurverplichting voor komend boekjaar bedraagt € 5.983 (excl. BTW). De looptijd 
van de huurovereenkomst loopt tot 1 november 2022. 
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9.10.3 Operational lease 

De Huismeesters heeft als lessee in 2021 operationele leasecontracten voor een deel van het wagenpark 
afgesloten. De contracten zijn aangegaan voor een periode van vijf jaar. De totale verplichting voor deze vijf jaar 
bedraagt € 640.380 (excl. BTW). In 2021 is een totaalbedrag van € 36.012 (excl. BTW) aan leasebetalingen in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt.  
De leaseverplichting korter dan 1 jaar (boekjaar 2022) bedraagt € 128.076 (excl. BTW). Voor de periode na 2022 tot 
einde contract € 476.292 (excl. BTW). 

9.10.4 Aansprakelijkstelling 

De Huismeesters heeft in de periode 2006/ 2007 een koopproject ontwikkeld. Door de VvE zijn we op de hoogte 
gebracht dat er sprake is van loslatende en daardoor naar beneden vallende gevelstenen. De VvE is constructief in 
gesprek met de aannemer, maar heeft ook De Huismeesters aansprakelijk gesteld. Er is nog geen exacte (financiële) 
inschatting van de impact van de schade te maken. De zaak ligt voor bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en we 
zijn in afwachting van de arbitrageprocedure. De VvE heeft verzocht om verlenging van de termijn van het dossier. 
De VvE heeft verzocht om verlenging van de termijn van het dossier. Partijen hebben eind januari 2022 wederzijds 
bevestigd dat dit akkoord is. 

9.10.5 Aangegane verplichtingen 

Voor projecten zijn verplichtingen aangegaan ter grootte van € 64,2 miljoen. Dit is inclusief de opvolgende fases 
van Selwerd en De Wijert. Voor planmatig onderhoud dat in 2022 wordt uitgevoerd is de verplichting € 0,2 miljoen.  

9.10.6 Voorziening voor pensioenen 

Het bedrijfstakpensioenfonds is niet in staat die gegevens op te leveren die zouden leiden tot een juiste weergave 
van de kosten, alsmede de rechten en verplichtingen zoals die voor een toegezegd pensioenrecht dienen te worden 
opgenomen. Derhalve worden de aan het fonds betaalde premies als toegezegde bijdragen in de 
resultatenrekening verwerkt en is geen voorziening in de jaarrekening 2021 verwerkt. 
Het pensioenfonds SPW heeft per balansdatum een dekkingsgraad van 126,0% (ultimo 2020: 109,4%). De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt echter 118,8% (ultimo 2020: 103,1%). De vereiste beleidsdekkingsgraad voor het 
SPW bedraagt ultimo 2021 104,2%. Er is daarom geen sprake van een dekkingstekort.  
De dekkingsgraad is wel lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126,8%. Het SPW heeft derhalve een herstelplan 
opgesteld en ingediend. Dit leidt voor De Huismeesters niet tot een extra financiële verplichting, niet uit te sluiten 
is dat de toekomstige premies eventueel zullen stijgen.  

9.10.7 Verplichtingen persoonsgebonden loopbaanbudget 

In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke 
medewerker heeft, afhankelijk van indiensttreding, recht op een budget ten behoeve van zijn 
loopbaanontwikkeling. Ultimo 2021 bedraagt het vrij beschikbare budget € 203.000 (ultimo 2020 € 213.000). 

9.11 Gebeurtenissen na balansdatum

Een andere onzekerheid die begin 2022 is ontstaan, is de situatie van oplopende energieprijzen, bouwkosten en 
materialen. Dit wordt versterkt door de oorlog in de Oekraïne. De onzekerheid leidt tot financiële gevolgen bij zowel 
De Huismeesters als haar huurders. De ontwikkelingen worden gemonitord en, mede ten behoeve van de 
begroting, in scenario’s doorgerekend. Deze gebeurtenis leidt niet tot continuïteitsproblemen in de voorzienbare 
periode.
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10 Toelichting op de winst- en verliesrekening (x € 1.000) 

10.1 Huuropbrengsten 

2021 2020

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 49.743 49.477

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 1.673 1.609

51.416 51.087

Af: huurderving wegens leegstand -250 -240

Af: huurderving wegens oninbaarheid -111 -111

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 51.055 50.736

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 368 387

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 406 413

773 801

Af: huurderving wegens leegstand -69 -56

Af: huurderving wegens oninbaarheid 0 0

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 705 744

Totaal huuropbrengsten 51.760 51.481
 

 
De huurverhoging per 1 juli 2021 voor de sociale huurwoningen en woongebouwen bedroeg 0% (2020: 3,6%). Door 
de Minister is voor 2021 een huurbevriezing opgelegd.  

10.2 Opbrengsten servicecontracten 

2021 2020

Bijdragen servicecontracten 3.487 3.263

Af: derving door leegstand -49 -45

Totaal opbrengsten servicecontracten 3.438 3.218
 

10.3 Lasten servicecontracten 

2021 2020

Lasten servicecontracten 3.243 3.168

Toegerekende personeelskosten 186 207

Totaal lasten servicecontracten 3.429 3.375
 

10.4 Overheidsbijdragen 

2021 2020

NRF BRIM/SIM 29 29

Totaal overheidsbijdragen 29 29
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10.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

2021 2020

Toegerekende personeelskosten 2.336 2.168

Toegerekende overige organisatiekosten 1.611 1.653

Toegerekende afschrijvingen 126 112

Kosten VVE 185 155

Overige bedrijfslasten 207 119

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten 4.465 4.207
 

10.6 Lasten onderhoudsactiviteiten 

2021 2020

Onderhoudslasten (cyclisch) 5.430 5.020

Onderhoudslasten (niet cyclisch) 3.705 3.600

9.135 8.619

Toegerekende personeelskosten 2.724 2.740

Toegerekende overige organisatiekosten 1.188 1.216

Toegerekende afschrijvingen 73 67

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 13.120 12.642

2021 2020

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 13.018 12.557

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 102 85

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 13.120 12.642

2021 2020

Onderhoudslasten DAEB

Cyclisch onderhoud 5.430 5.020

Niet-cyclisch onderhoud:

- Klachtenonderhoud 1.868 2.032

- Mutatieonderhoud 824 693

- Contractonderhoud 964 847

Totaal onderhoudslasten DAEB 9.086 8.593

2021 2020

Onderhoudslasten niet-DAEB

Cyclisch onderhoud 0 0

Niet-cyclisch onderhoud:

- Klachtenonderhoud 46 22

- Mutatieonderhoud 3 5

- Contractonderhoud 0 0

Totaal onderhoudslasten niet-DAEB 49 27
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10.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

2021 2020

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Verhuurdersheffing en saneringssteun 5.608 5.368

Belastingen en verzekeringen 3.926 3.845

Toegerekende personeelskosten 0 94

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 9.534 9.307
 

10.8 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

2021 2020

DAEB vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 10.553 6.865

Af: direct toerekenbare kosten -414 -178

Af: boekwaarde -6.803 -4.630

3.337 2.057

2021 2020

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 648 619

Af: direct toerekenbare kosten -12 -17

Af: boekwaarde -568 -515

69 86

 Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop 

vastgoedportefeuille 3.406 2.143
 

10.9 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2021 2020

Selwerd (grondexploitatie) 1.837 19.872

De Wijert (grondexploitatie) 4.337 22.661

De Wijert (nieuwbouw) 3.304 10.267

Selwerd (nieuwbouw) 3.384 4.584

Waardeverminderingen/vervallen projecten 0 150

Verbeteronderhoud Vinkhuizen 0 -9.339

Vergoeding waardedaling aardbevingsgebied -2.727 0

Terugname waardeverminderingen -10.668 -16.951

Totaal ov. waardever. vastgoedport. -533 31.244  
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10.10 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2021 2020

DAEB-vastgoed in exploitatie

Mutatie marktwaarde 119.798 76.894

Waardeverandering te verk voorraden 0 0

Totaal ov. waardever. vastgoedport. DAEB 119.798 76.894

2021 2020

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Mutatie marktwaarde 236 433

Afname marktwaarde

Totaal ov. waardever. vastgoedport. niet-DAEB 236 433

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 120.034 77.327  
 

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt 
verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen. 

10.11 Totaal van nettoresultaat overige activiteiten 

2021 2020

Opbrengst overige activiteiten

Beheerdiensten 181 179

Geactiveerde productie eigen bedrijf 262 259

Overige bedrijfsopbrengsten 366 308

Totaal netto resultaat overige activiteiten 809 746  

10.12 Overige organisatiekosten 

2021 2020

Overige personeelskosten 56 64

Diverse bedrijfslasten 36 52

Totaal overige organisatiekosten 92 116  
 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 

2021 2020

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen 4.120 4.073

Sociale lasten 675 655

Pensioenlasten 508 658

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 5.302 5.386  
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Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 

2021 2020

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 200 178

Materiële vaste activa 200 178  
 

Honoraria accountantsorganisatie 

2021 2020

Honoraria accountantsorganisatie

Controle van de jaarrekening (2019) 0 28

Controle van de jaarrekening (2020) 5 133

Controle van de jaarrekening (2021) 133 0

138 161  
Het honorarium 2021 is gebaseerd op de opdrachtbevestiging over het boekjaar, inclusief aanvullingen daarop 
vanuit het accountantsprotocol. 

10.13 Kosten omtrent leefbaarheid 

De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in cyclisch en niet-cyclisch: 

2021 2020

Leefbaarheid (niet-cyclisch) 383 244

Toegerekende personeelskosten 248 333

Leefbaarheid (cyclisch) 0 0

Totaal kosten omtrent leefbaarheid 631 577

2021 2020

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 631 577

Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 0 0

Totaal kosten omtrent leefbaarheid 631 577  
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10.14 Totaal van financiële baten en lasten 

2021 2020

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 - Rente op uitgezette middelen 26 3

 - Geactiveerde rente op projecten 0 0

Totaal overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 26 3

Rentelasten en soortgelijke kosten

 - Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen 9.258 9.650

 - rentelasten rekening-courant 27 15

 - Resultaten derivaten 1.379 1.380

 - Overige rentelasten 128 52

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 10.792 11.097

Totaal van financiële baten en lasten -10.766 -11.094  

10.15 Belastingen 

Belastbaar bedrag 2021 2020

Resultaat voor belastingen (incl. deelnemingen) 137.972 62.419

Correcties op commerciële resultaat:

Verkoop onroerende zaken -3.672 -3.350

Afschrijvingen op materiële vaste activa -1.684 -1.467

Fiscaal hogere onderhoudslasten -10.905 -1.274

Deelnemingsvrijstelling 0 -36

Vrijval disagio leningen -720 -720

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -117.840 -46.083

Terugname afwaardering lopend boekjaar 0 2.980

Liquidatieverlies deelneming 0 -4.031

Vergoeding waardedaling aardbevingsgebied -2.727 0

Rente-aftrek beperking 7.332 6.209

Belastbaar bedrag 7.756 14.647

Compensabele verliezen 0 0

7.756 14.647

Belastingen

Acute belastingen -1.412 -2.245

Correctie fiscaal resultaat voorgaande boekjaren -243 -708

Mutatie actieve latentie:

Disagio leningen -175 -180

Compensabele verliezen boekjaar 0 0

Compensabele verliezen voorgaande jaren 0 0

Afschrijvingspotentieel -367 -1.279

-2.196 -4.413
 

Op het voor het eventueel te betalen bedrag op basis van de actuele VPB-plicht is het tarief van 25% van 
toepassing. Het effectieve tarief bedraagt voor 2021 1,6% (2020: 7,1%).  
 
Vanuit G13 (samenwerkingsverband Groninger corporaties) vindt overleg plaats met de Belastingdienst over de 
belastbaarheid van de vergoedingen die worden ontvangen als gevolg van aardbevingen. Voor zover van toepassing 
zijn de vergoedingen nog niet meegenomen in de fiscale positie.  
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10.16 Resultaat deelnemingen 

2021 2020

Resultaat deelneming Denn BV 0 3

Resultaat deelneming Vierwaarde BV 0 33

0 36
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11 Overige informatie 

11.1 Verantwoording vanuit de Wet Normering Topinkomens (WNT) 

De WNT is van toepassing op Stichting De Huismeesters. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum voor De 

Huismeesters is in 2021 € 175.000 (klasse F) zoals vastgesteld in het bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties, 

klasse [A-H]. 

 

Bezoldiging topfunctionarissen  

Onderstaand zijn opgenomen leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking. Bij De Huismeesters 

was in 2021 geen sprake van leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.  

bedragen x € 1 
 

S. Holwerda  

Functiegegevens  Directeur 

Bestuurder 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2021  01/01-31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0  

Dienstbetrekking?  Ja  

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  156.487  

Beloningen betaalbaar op termijn    18.492  

Subtotaal  174.979  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  175.000  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag 

 
N.v.t.  

Totale bezoldiging 2021  174.979  

    

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.  

    

Gegevens 2020    

Aanvang en einde functievervulling in 2020  01/01-31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0  

Dienstbetrekking?  Ja  

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  144.540  

Beloningen betaalbaar op termijn    23.437  

Subtotaal  167.977  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  168.000  

    

Totale bezoldiging 2020  167.977  
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Bezoldiging toezichthoudende functionarissen 

In onderstaande tabel zijn opgenomen (gewezen) leden van de Raad van Commissarissen 

 

bedragen x € 1 J.C. de Groot A. Kraster M. van Balen M.J. Bos 

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid 

Aanvang/ einde functievervulling in 2021 01/01-31/12 01/01-31/12 01/04-31/12 01/06-31/12 

Bezoldiging     

Bezoldiging 13.000 13.000 9.750 7.583 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
17.500 17.500 13.185 1) 10.260 1) 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog 

niet terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 13.000 13.000 9.750 7.583 

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2020     

Aanvang/ einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/07-31/12 N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 12.500 6.250 N.v.t. N.v.t. 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
16.800 8.400 1) N.v.t. N.v.t. 

1) Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum is herrekend naar de periode van lidmaatschap in 2021. 

2) Per 1 juni 2021 doorgeschoven van vice-voorzitter naar voorzitter. 

  

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Ook overige functionarissen hebben in 2021 en 2020 geen bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag ontvangen.  

bedragen x € 1 D.P. Tavenier J.C. Koster J.C. Koster G.A. Dolstra 

Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Vice-voorzitter Lid 

Aanvang/ einde functievervulling in 2021 01/01-31/05 01/06-31/12 01/01-31/05 01/01-31/03 

Bezoldiging     

Bezoldiging 8.125 11.375 5.416 3.250 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
10.860 1) 15.390 2) 7.240 2) 4.315 1) 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en 

nog niet terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 8.125 11.375 5.416 3.250 

     

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2020     

Aanvang/ einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 N.v.t. 01/01-31/12 01/01-31/12 

Totale bezoldiging  16.145 N.v.t. 12.500 12.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
7.000/14.700 2) N.v.t. 16.800 16.800 
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11.2 Werknemers 

Het gemiddelde aantal in de corporatie werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis bedroeg: 
 

 

2021 2020

Directie, staf en beleid 5,5                   5,7                   

Bedrijfsvoering 11,1                 12,3                 

Wonen 26,9                 25,8                 

Vastgoed 34,7                 34,4                 

78,2                 78,2                 
 

Er zijn geen medewerkers in het buitenland werkzaam. 
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12  Verantwoording DAEB/ niet DAEB 

12.1 Algemeen 

In de hierna volgende toelichting zijn de volgende overzichten opgenomen: Balans DAEB per 31 december 2021, 
balans Niet-DAEB per 31 december 2021, Winst- en verliesrekening DAEB over 2021, Winst- en verliesrekening Niet-
DAEB over 2021, kasstroomoverzicht DAEB over 2021 en kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2021.  
 
DAEB-vastgoed omvat woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en 
het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld.  
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 
is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen. 
 
Het niet-DAEB-vastgoed omvat alle verhuureenheden die niet vallen onder DAEB-vastgoed, concreet woningen in 
exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, commercieel vastgoed en parkeervoorzieningen. 
 
In de hoofdstukken 4 tot en met 6 van deze jaarrekening zijn de algemene uitgangspunten alsmede de grondslagen 
voor de waardering van de activa en passiva alsmede voor de bepaling van het resultaat opgenomen van de 
gezamenlijke administratief gescheiden DAEB en niet-DAEB portefeuille opgenomen. 
 
Uitgangspunten toerekening 
Voor de administratieve scheiding is ten behoeve van de verwerking in de Balans, Winst- en verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht op niveau van verhuureenheid de verdeling gemaakt. Dit wil zeggen dat de verantwoording 
gebaseerd is op directe toerekenbaarheid aan de portefeuille van DAEB dan wel niet-DAEB. Voor de posten in de 
verantwoording waarvoor dat niet mogelijk is, is de huurstroom als grondslag voor de verdeling aangehouden: 
98,6% voor de DAEB portefeuille en 1,4% voor de niet-DAEB portefeuille. 
 
Enkele posten zijn geheel toe te rekenen aan de DAEB portefeuille dan wel niet-DAEB portefeuille: 
 
DAEB portefeuille:  

- Balans: Onroerende zaken t.d.v. exploitatie en Leningen o/g; 
- Winst- en verliesrekening: overheidsbijdragen, overige waardeveranderingen activa t.d.v. exploitatie, 

kosten omtrent leefbaarheid alsmede rentelasten en soortgelijke kosten. 
 
Niet-DAEB portefeuille:  
- Balans: Deelnemingen en interne lening; 
- Winst- en verliesrekening: resultaat deelnemingen en rentelasten interne lening. 
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12.2 Enkelvoudige balans DAEB  per 31 december (* € 1.000) 

ACTIVA

2021 2020

Vaste Activa

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 1.133.468 997.107

Vastgoed in ontw. bestemd voor eigen exploitatie 515 151

Totaal van vastgoedbeleggingen 1.133.984 997.258

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie 3.537 3.588

Totaal van materiële vaste activa 3.537 3.588

Financiële vaste activa

Netto vermogenswaarde niet-DAEB 10.091 9.540

Startlening DAEB scheiding 3.399 3.759

Andere deelnemingen 0 0

Latente belastingvordering 702 1.226

Overige financiële vaste activa 21.076 21.571

Totaal van financiële vaste activa 35.268 36.096

Totaal van vaste activa 1.172.788 1.036.942

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 0 0

Overige voorraden 822 868

Totaal van voorraden 822 868

Vorderingen

Huurdebiteuren 536 466

Vennootschapsbelasting 3.075 1.048

Overige vorderingen 5.392 2.673

Overlopende activa 60 195

Totaal van vorderingen 9.064 4.382

Effecten 0 0

Liquide middelen 6.485 5.331

Totaal van vlottende activa 16.371 10.581

Totaal generaal 1.189.160 1.047.523   
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PASSIVA

2021 2020

Eigen vermogen

Overige reserves 187.548 162.294

Herwaarderingsreserve (DAEB) 609.526 499.003

Totaal van het eigen vermogen 797.074 661.297

Voorzieningen

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

Voorziening onr. inv. en herstructureringen 61.563 56.569

Overige voorzieningen 471 457

Voorziening deelnemingen 0 0

Totaal van voorzieningen 62.034 57.025

Langlopende schulden

Schulden aan overheid 20.466 24.780

Schulden aan banken 279.899 277.477

Totaal van langlopende schulden 300.366 302.257

Kortlopende schulden

Schulden aan overheid 2.361 3.435

Schulden aan banken 10.682 8.387

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.584 3.588

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0

Schulden ter zake van belastingen, premies sociale 

verzekeringen en pensioenen 1.588 1.637

Overige schulden 2.001 2.526

Overlopende passiva 9.471 7.371

Totaal van kortlopende schulden 29.687 26.944

Totaal generaal 1.189.160 1.047.523  
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12.3 Enkelvoudige balans niet-DAEB per 31 december (* € 1.000)  

ACTIVA

2021 2020

Vaste Activa

Vastgoedbeleggingen

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 13.019 12.956

Vastgoed in ontw. bestemd voor eigen exploitatie 0

Totaal van vastgoedbeleggingen 13.019 12.956

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie 0 0

Totaal van materiële vaste activa 0 0

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen 75 200

Latente belastingvordering 66 84

Overige financiële vaste activa 0 0

Totaal van financiële vaste activa 141 284

Totaal van vaste activa 13.160 13.240

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 0 0

Overige voorraden 11 13

Totaal van voorraden 11 13

Vorderingen

Huurdebiteuren 7 7

Vennootschapsbelasting 0 0

Overige vorderingen 160 35

Overlopende activa 0 0

Totaal van vorderingen 167 42

Effecten 0 0

Liquide middelen 257 260

Totaal van vlottende activa 435 315

Totaal generaal 13.596 13.555
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PASSIVA

2021 2020

Eigen vermogen

Overige reserves 5.246 4.956

Herwaarderingsreserve (niet-DAEB) 4.845 4.584

Totaal van het eigen vermogen 10.091 9.540

Voorzieningen

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

Voorziening onr. inv. en herstructureringen 0 0

Overige voorzieningen 7 7

Voorziening deelnemingen 0 0

Totaal van voorzieningen 7 7

Langlopende schulden

Schulden aan overheid 0 0

Schulden aan banken 0 0

Startlening DAEB scheiding 3.399 3.759

Totaal van langlopende schulden 3.399 3.759

Kortlopende schulden

Schulden aan overheid 0 0

Schulden aan banken 0 0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 49 53

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 147

Schulden ter zake van belastingen, premies sociale 

verzekeringen en pensioenen 22 24

Overige schulden 28 25

Overlopende passiva 0 0

Totaal van kortlopende schulden 99 249

Totaal generaal 13.596 13.555
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12.4 Enkelvoudige winst- en verliesrekening DAEB (* € 1.000) 

Realisatie 

2021

Realisatie 

2020

Huuropbrengsten 51.055 50.743

Opbrengsten servicecontracten 3.391 3.174

Lasten servicecontracten -3.382 -3.330

Overheidsbijdragen 29 29

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -4.408 -4.129

Lasten onderhoudsactiviteiten -13.046 -12.557

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -9.500 -9.268

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 24.138 24.661

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 10.553 6.865

Toegerekende organisatiekosten 0 0

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -7.216 -4.808

Netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille 3.337 2.057

Overige waardeveranderingen activa tdv exploitatie 0 0

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 140 -31.747

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 119.796 76.894

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 119.936 45.147

Opbrengsten overige activiteiten 803 739

Kosten overige activiteiten 0 0

Netto resultaten overige activiteiten 803 739

Overige organisatiekosten -91 -114

Kosten omtrent leefbaarheid -631 -577

Waardeveranderingen van financiele vaste activa 0 0

Rentebaten interne lening 86 95

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 26 3

Rentelasten en soortgelijke kosten -10.792 -11.097

Saldo financiele baten en lasten -10.680 -10.999

Resultaat voor belastingen 136.812 60.914

Belastingen -2.107 -4.245

Dividend uitkering niet-DAEB 519 147

Resultaat niet-DAEB tak 551 1.190

Resultaat ná belastingen 135.776 58.006
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12.5 Enkelvoudige winst- en verliesrekening niet-DAEB (* € 1.000) 

Realisatie 

2021

Realisatie 

2020

Huuropbrengsten 705 738

Opbrengsten servicecontracten 47 45

Lasten servicecontracten -47 -45

Overheidsbijdragen 0 0

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -57 -77

Lasten onderhoudsactiviteiten -71 -85

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -34 -38

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 543 537

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 648 619

Toegerekende organisatiekosten 0 0

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -580 -532

Netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille 69 86

Overige waardeveranderingen activa tdv exploitatie 0 0

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 394 503

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 236 433

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 630 936

Opbrengsten overige activiteiten 6 6

Kosten overige activiteiten 0 0

Netto resultaten overige activiteiten 6 6

Overige organisatiekosten -1 -2

Kosten omtrent leefbaarheid 0 0

Waardeveranderingen van financiele vaste activa 0 0

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0

Rentelasten interne lening -86 -95

Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0

Saldo financiele baten en lasten -86 -95

Resultaat voor belastingen 1.160 1.469

Belastingen -89 -168

Dividend uitkering DAEB -519 -147

Resultaat deelnemingen 0 36

Resultaat ná belastingen 551 1.190
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12.6 Kasstroomoverzicht DAEB (* € 1.000) 

Kasstroomoverzicht volgens de directe methode x € 1.000 2021 2020

Ontvangsten:

Huurontvangsten

Zelfstandige huurwoningen 44.780 44.553

Onzelfstandige wooneenheden 0 0

Intramuraal 4.338 4.355

Maatschappelijk onroerend goed 1.671 1.610

Bedrijfsruimten 0 0

Parkeervoorzieningen 0 0

Overige woongelegenheden 196 273

Overig bezit 0 0

Vergoedingen 3.391 3.174

Overige bedrijfsontvangsten 462 517

Ontvangen interest 89 97

Saldo ingaande kasstromen 54.927              54.579              

Uitgaven

Betalingen aan werknemers

Lonen en salarissen 4.064 4.026

Sociale lasten 666 646

Pensioenlasten 501 649

Onderhoudslasten 8.749 8.153

Overige bedrijfsuitgaven 8.422 9.338

Betaalde interest 11.233 11.393

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 54 0

Verhuurdersheffing 5.554 5.368

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 631 576

Vennootschapsbelasting 3.514 5.666

Saldo uitgaande kasstromen 43.387-              45.814-              

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 11.540              8.765                

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden DAEB 9.457 5.021

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA 9.457                5.021                

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB 2.368

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB 0

Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB 17.772 16.971

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 214 -             

Investeringen overig 195 191

Totaal van verwervingen van MVA 20.548-              17.161-              

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 11.091-              12.140-              

FVA

Uitgaven verbindingen 0 0

Ontvangen dividenduitkering niet-DAEB 519 147

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 519                   147                   

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 10.572-              11.993-              

Financieringsactiviteiten Ingaand

Nieuwe te borgen leningen 13.600 20.500

Ontvangen aflossing start-lening niet-DAEB 360 365

Financieringsactiviteiten uitgaand

Aflossing geborgde leningen 13.775 16.996

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 185                   3.869                

Mutatie liquide middelen 1.154                641                   

Geldmiddelen aan het begin van de periode 5.331                4.690                

Geldmiddelen aan het eind van de periode 6.485                5.331                

1.154                641                   
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12.7 Kasstroomoverzicht niet-DAEB (* € 1.000) 

Kasstroomoverzicht volgens de directe methode x € 1.000 2021 2020

Ontvangsten:

Huurontvangsten

Zelfstandige huurwoningen 299 331

Onzelfstandige wooneenheden 0 0

Intramuraal 0 0

Maatschappelijk onroerend goed 0 0

Bedrijfsruimten 159 154

Parkeervoorzieningen 246 259

Overige woongelegenheden 0 0

Overig bezit 0 0

Vergoedingen 47 45

Overige bedrijfsontvangsten 1 3

Ontvangen interest 0 0

Saldo ingaande kasstromen 752                   792                   

Uitgaven

Betalingen aan werknemers

Lonen en salarissen 56 59

Sociale lasten 9 9

Pensioenlasten 7 10

Onderhoudslasten 47 85

Overige bedrijfsuitgaven 119 339

Betaalde interest 86 95

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 0 0

Verhuurdersheffing 0 0

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 0 0

Vennootschapsbelasting 168 83

Saldo uitgaande kasstromen 492-                   680-                   

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 259                   112                   

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden niet-DAEB 637 601

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA 637                   601                   

MVA uitgaande kasstroom

Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB -3 0

Investeringen overig 0 0

Totaal van verwervingen van MVA 3 0

FVA

Uitgaven verbindingen 22 46

Dividenduitkering aan DAEB 520 147

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 542-                   193-                   

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 539-                   193-                   

Financieringsactiviteiten Ingaand

Nieuwe te borgen leningen 0

Financieringsactiviteiten uitgaand

Aflossing startlening 360 365

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 360-                   365-                   

Mutatie liquide middelen 3-                       156                   

Geldmiddelen aan het begin van de periode 260                   105                   

Geldmiddelen aan het eind van de periode 257                   261                   

3-                       156                   
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13 Ondertekening jaarrekening 

Verklaring en ondertekening bestuur 

Het bestuur verklaart het jaarbericht 2021 van Stichting De Huismeesters te hebben opgesteld. Dit in 
overeenstemming met de voorschriften voor Toegelaten Instellingen, Woningwet, Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. Stichting De Huismeesters is in 2021 
uitsluitend werkzaam geweest in het belang van de volkshuisvesting, zoals vastgelegd in het BTIV. 
 
Stichting De Huismeesters heeft alle middelen waar zij over beschikt uitsluitend ingezet ten bate van de 
volkshuisvesting in haar statutair vastgelegde werkgebied.  
 
Groningen, 23 juni 2022 
 
 
w.g. S.P.M. van Zaal
directeur bestuurder a.i.
 

Verklaring en ondertekening Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de door de directeur-bestuurder van 
Stichting De Huismeesters opgestelde jaarstukken 2021. De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van 
de bevindingen van Deloitte Accountants B.V. en stelt de jaarrekening vast en verleent de bestuurder decharge 
voor het gevoerde beleid.  
 
Groningen, 23 juni 2022 
namens de Raad van Commissarissen  
 
 

w.g. dhr. J.C. Koster
voorzitter Raad van Commissarissen
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Overige gegevens 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant, Deloitte Accountants B.V., bij deze jaarrekening is 
opgenomen op de hierna volgende pagina’s. 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 

In overeenstemming met de statutaire bepalingen van De Huismeesters worden de jaarresultaten opgenomen in 
de overige reserves en herwaarderingsreserve. Het (cumulatief) saldo van de resultaten zijn niet uitkeerbaar en 
worden in het geheel ingezet voor de volkshuisvesting. 
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