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Welkom

Over ons

Woonbron zorgt in gevarieerde wijken voor passende huisvesting voor hen  
die ons nodig hebben. Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen. 
Vandaag voor morgen.

In de bedrijfsplanperiode 2018-2020 lag onze primaire focus op wonen met 
kwaliteit. Een goede woning, een buurt waarin het prettig wonen is, en een 
huurprijs passend bij de portemonnee van onze klanten, daar zetten wij onze 
energie en euro’s op in. We willen onze organisatie verbeteren, zodat wij onze 
ambitie op onze speerpunten kunnen verwezenlijken. In dit bestuursverslag  
over 2020 laten we zien hoe we onze ambities op de belangrijkste 
maatschappelijke opgaven realiseerden.

Dit verslag

Wij rapporteren zo transparant mogelijk. Dit doen wij over het jaar 2020  
via dit interactieve bestuursverslag. U kunt op alle onderdelen klikken voor  
aanvullende informatie. Zo bepaalt u zelf uw leeswensen. U kunt ook zoeken  
op trefwoorden, waarna u een selectie ziet van relevante teksten. Ook kunt  
u pagina’s selecteren en printen, zowel de geselecteerde pagina’s als het 
volledige verslag.

   Download jaarrekening 2020

Over ons
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Ons woningbezit*

Delft
8.737

Dordrecht

6.181

Capelle aan 
den IJssel

204

Nissewaard

3.654

West- 
voorne

3

Albrands-
waard

10

Rotterdam
25.067

Capelle aan  
den IJssel

0,5%

Nisse-
waard

8,3%

Dordrecht
14,1%

Rotterdam
57,2%

Delft
19,9%

Totaal aantal 
woningen

 43.856

* Inclusief woningen verkocht onder voorwaarden. Verderop in dit verslag zijn geen factsheets opgenomen van Capelle aan den IJssel, Albrandswaard en Westvoorne. Met deze gemeenten zijn geen prestatieafspraken gemaakt.
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Voorwoord 
Raad van Bestuur
We willen als corporatie thuis zijn in de wijk, in direct contact 
met onze bewoners en partners. Door het coronavirus was  
dat het afgelopen jaar niet altijd makkelijk. We wisten de 
dienstverlening naar onze bewoners te handhaven.  
Ook organiseerden we veel sociale activiteiten, met name  
voor onze oudere bewoners. Het toont aan dat we wendbaar 
zijn en ons juist in lastige tijden nog meer weten te richten  
op onze bewoners. Niet alleen boden we praktische  
uitdagingen het hoofd, we wisten ook onze aandacht te  
richten op de toekomst. Met onze bewoners en partners  
werkten we aan een nieuwe koers. Met nieuwe accenten  
én een nog sterker fundament onder ‘Thuis in de wijk’.  
We zijn blij met onze resultaten over 2020 en kijken met  
optimisme en energie naar de toekomst.

De behoefte aan een goede woning is groter dan ooit. Onze nieuwbouw- en 
renovatieactiviteiten hebben dan ook volop onze aandacht. Ondanks de  
beperkingen door corona, wisten we toch honderden woningen op te leveren 
en bij nog eens honderden de werkzaamheden te starten. In 2020 gaven we in 
totaal ruim 80 mln. uit aan onderhoud. Dit betreft zowel planmatig onderhoud 
als onderhoud naar aanleiding van klantvragen en gesignaleerde gebreken 
(niet-planmatig onderhoud). Hier gaan we de komende jaren nog resultaten van 
zien. We willen alle bewoners een thuis bieden, bestaande en toekomstige. 

Niet alleen de woning is van groot belang om goed te wonen, ook de woon-
omgeving draagt daaraan bij. We sturen actief op een schone, hele en veilige 
woonomgeving. In 2020 investeerden we opnieuw fors in ‘schoon, heel en 
veilig’, met goed resultaat: inmiddels voldoen vrijwel al onze woongebouwen 
aan de normen die we daaraan stellen. 

In het algemeen beoordelen onze bewoners onze dienstverlening positief; maar 
liefst 72% gaf ons in 2020 een 8 of hoger. Dit percentage steeg de afgelopen 
jaren. Hoewel in de coronatijd misschien een daling voor de hand lag, wisten we 
in de praktijk opnieuw een stijging te creëren. Veel van onze medewerkers staan 
’s morgens op om bij te dragen aan het thuisgevoel van onze bewoners. Dit is 
hun drijfveer. Het is extra belonend dat dit juist nu zo sterk wordt ervaren.  
Zo maken we het verschil tussen een huis en een thuis.

Richard Sitton Karin van Dreven
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Dit laatste hoorden we ook nadrukkelijk van veel oudere bewoners die  
voorheen huurden bij Humanitas Huisvesting. Laatstgenoemde is inmiddels 
geïntegreerd in onze organisatie en we maken een grote inhaalslag in de 
kwaliteit van de woningen en geven de bewoners de extra aandacht die  
zij verdienen.

Koers Woonbron

Niets voor niets is het centrale thema van ons nieuwe koersdocument  
‘Thuis in de wijk’. We willen dat onze bewoners zich thuis voelen in hun huis  
én wijk. Ook onze collega’s zijn thuis in die wijk. Dit is waar onze bewoners  
en partners ons aan herkennen. En het is de basis voor ons handelen.  
De kwaliteiten en dynamiek van onze wijken en de behoeften van onze  
bewoners vormen ons vertrekpunt. Om vanuit daar te werken aan wijken  
waar het thuisgevoel overheerst. 

Waar bewoners vooruit kunnen komen, met wat ondersteuning als dat nodig  
is. Waar ouderen meedoen en vooral ook meetellen. Wijken die toekomst-
bestendig en duurzaam zijn. En waar we met bewoners en partners nog meer 
het thuisgevoel weten te creëren. Dit is onze droom. 

Over deze droom gingen we afgelopen jaar uitgebreid het gesprek aan met 
onze bewoners en partners. Wat vinden zíj van belang voor de komende jaren? 
Wat betekent dit voor onze organisatie én de activiteiten in onze gemeenten en 
wijken? We zochten onze belangenhouders en partners – digitaal – op om goed 
in gesprek te gaan. We kregen veel zinvolle inbreng en goede feedback op de 
koers die we ontwikkelen. Het leidt tot een koersdocument, dat op het moment 
van het schrijven van dit voorwoord op een haar na gereed is. Met nieuwe 
accenten én een nog sterker fundament onder ‘Thuis in de wijk’. 

We zullen nog nadrukkelijk allianties aangaan met onze partners en bewoners 
om onze ambities waar te maken. En we hebben een integrale duurzaamheids-
visie, waarbij we onder meer via een eigen ‘Green Team’ stappen zetten in 
verduurzaming.

Wonen weer hoog op de agenda

Er is komende jaren ongelooflijk veel te doen. De woningnood was nog nooit zo 
groot, en dat geldt misschien ook voor de problemen in onze wijken en voor de 
omvang van onze overige opgaven. Onze middelen zijn te beperkt om al onze 
ambities waar te maken, in ieder geval op dit moment. Na jaren waarin wonen 
enigszins naar de achtergrond leek te zijn verdwenen, staat dit onderwerp weer 
vol op de kaart. Bij ons bewoners én bij de politiek gelukkig. De wal keert het 
schip. Wij blijven werken aan het creëren van een thuis voor onze bewoners.  
En we kijken met optimisme en energie naar de toekomst.

Raad van Bestuur Woonbron
Richard Sitton & Karin van Dreven
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BB

+8
VRIJ

Vrijkomende woningen met huur  
< 2e aftoppingsgrens

72%

8+ waarderingen dienstverlening Schoon, heel en veilig

73%

Woningen in bezit en verkocht 
onder voorwaarden

43.856

Aantal gerenoveerde woningen

€ 82,4 mln.512

Aedes-benchmark1

BB

Klantcijfer kwaliteit woningUitgegeven aan onderhoud

6,7

Operationeel resultaat

€ 34,9 mln.

Bedrijfslasten per verhuureenheid

€ 90398,1%

1  Score Aedes-benchmark op klantoordeel en bedrijfslasten.
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Klantreis

Beheer

VRIJ

Klantcontact

Passend toegewezen

Nieuwe woning

Reparatieverzoek

Planmatig onderhoud (incl. VvE's)

Huur opzeggen

Doel 2020 95,0%

95,54%Realisatie

Schoon, heel en veilig

Planmatig onderhoud ten opzichte van plan

% huurders zonder huurachterstand

Huurbetaling

Doel 2020

Realisatie

91%

••,•%

Doel 2020

Realisatie

€ 47,5 miljoen

€ 38,4 miljoen

% klanten dat ons 
een 8 of hoger geeft

Doel 2020

Realisatie

95%

98,10%

Woonbron 2020
7,4

Sectorgemiddelde
7,7

Terugbelverzoek 
snel afgehandeld

Huurders tevreden 
met reparatieverzoek

Prestatieoordeel vertrokken 
huurders

Doel 2020 70%

72%Realisatie

Woonbron 2020 
7,8

Sectorgemiddelde
7,5

Doel 2020

Realisatie

95%

96,76%
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Wonen met kwaliteit

Onze voorraad is op leeftijd. Deze vernieuwen we stelselmatig om 

aan hedendaagse eisen te voldoen. Daarom focussen wij ons 

nadrukkelijk op de kwaliteit van onze woningen. We kijken integraal 

naar de woningkwaliteit, de tevredenheid van de klant en de 

toekomstwaarde van onze woningen. We willen dat klanten ervaren 

dat we hun woningen verbeteren. Parallel willen we de resultaten 

terugzien in toekomstwaarde van onze vastgoed portefeuille, door 

een afname van veroudering en technische risico’s. We richten ons 

ook op duurzaamheid. Dit gaat verder dan de bekende ingrepen  

op het gebied van energiebesparing en energieopwekking.  

We definiëren duurzaamheid als ‘De kwaliteit van leven verbeteren 

binnen de grenzen van de aarde.’ Dit maken we mogelijk aan de 

hand van een aantal actielijnen.

Wij zien dat onze bewoners de wens hebben om langer zelfstandig 

te blijven wonen. Daarom realiseren we aanpassingen in de woning 

om dit mogelijk te maken. We willen dat alle bewoners, ook als ze 

op leeftijd zijn, bij ons kunnen wonen op de manier die zij willen. 

Alleen of samen. En mét de benodigde voorzieningen.

Voor onze klanten zijn ongestoord woongenot en een aan-

trekkelijke woonomgeving minstens zo belangrijk als de kwaliteit 

van de woning zelf. We zorgen dat onze bewoners prettig kunnen 

wonen in hun gebouw of straat door de gemeenschappelijke 

ruimten op te knappen, woonoverlast aan te pakken en met een 

groot en betrokken team beheerders elke dag in onze wijken te 

zijn. Onze klanten zijn onze partners in het bestrijden van moed-

willige overlast. We signaleren overlast adequaat en werken 

effectief samen met hulpverleners in zorg, welzijn en bij de  

politie.

Als corporatie is het onze kerntaak om te voorzien in betaalbare 

woningen. Ook de komende jaren gaat een groot deel van onze 

middelen naar betaalbaarheid, doordat we een lagere dan 

marktconforme huur vragen en huren verlagen voor bewoners  

die dit nodig hebben en daarvoor in aanmerking komen. Zo 

dragen wij bij aan de beschikbaarheid van betaalbare woningen 

voor de huurtoeslagdoelgroep in onze gemeenten.

Goed wonen Prettig wonen Betaalbaar wonen

Meer over Prettig wonen

Meer over Betaalbaar wonen

 Meer over Goed wonen
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KPI’s Woonbron

1,36% 1,69 6,7 98,1% 73% 72% € 903

+8

Woningvernieuwing Gemiddelde 
energie-index

Klantcijfer kwaliteit 
woning

% complexen dat 
‘goed’ scoort 
op schoon, heel 
en veilig

Verhuringen 
onder de tweede 
aftoppingsgrens van 
de huurtoeslag

Enthousiaste klant: 
% klanten dat ons 
een 8 of hoger geeft

Bedrijfslasten 
per vhe

Realisatie 2019
2,32%

Realisatie 2020

Realisatie 2019
1,75

Realisatie 2019
6,6

Realisatie 2019
96,5%*

Realisatie 2019
76,20%

Realisatie 2019
66%

Realisatie 2019
€ 887

Doel 2020
1,89%

Doel 2020
1,70

Doel 2020
7

Doel 2020
90%

Doel 2020
70%

Doel 2020
70%

Doel 2020
€ 871

* Zie hoofdstuk Prettig Wonen voor een nadere toelichting.
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Onze woningportefeuille moet een goed antwoord bieden op de vraag naar 
sociale woningen en – in beperkte mate – woningen in de lage middenhuur, in 
onze werkgebieden. De samenleving verandert voortdurend en daar moet onze 
portefeuille in meegaan en passend kunnen zijn voor verschillende huishoudens 
en diverse bewonerswensen. 

Portefeuillestrategie ‘Verbeteren en vernieuwen’

We werken aan de uitvoering van onze portefeuillestrategie ‘Verbeteren  
en vernieuwen’, die we in 2019 vaststelden. In deze portefeuillestrategie  
vertaalden we de wensen en ontwikkelingen in de omgeving en de sterke en 
zwakke kanten van onze portefeuille naar doelen voor 2030. Enerzijds ligt de 
nadruk op verbeteren: onze woningen waarderen we op naar de eisen van  
deze tijd op het gebied van woonwensen, comfort, bouwtechnische kwaliteit, 
energieprestatie en de transitie naar gasloos. Anderzijds vernieuwen we ons 
bezit: er is meer nieuwbouw nodig om onze doelgroep te kunnen huisvesten,  
en ook om producten die echt ‘op’ zijn te kunnen slopen. En nieuwbouw is 
nodig om onze vastgoedportefeuille te verjongen zodat we kosten, activiteiten 
en risico’s beter kunnen spreiden. Daarbij moeten de vernieuwde en verbeterde 
woningen ook betaalbaar blijven voor de sociale doelgroep en de lage  
middeninkomens. Eind 2020 zijn we op de goede weg om onze doelstellingen 
te behalen.

We willen jaarlijks minimaal 2% van onze woningen ingrijpend verbeteren of 
nieuw bouwen. Dat meten we aan het aantal uitvoeringsbesluiten dat we 
jaarlijks nemen. In 2019 haalden we dat ruim, in 2020 haalden we 1,36%. Dat is 
niet direct zorgelijk: het ene jaar zullen we hoger scoren, het andere jaar minder. 
Bovendien is van belang dat we in 2020 ook veel voorbereidingen troffen voor 
plannen in de komende jaren. Onze focus blijft om tempo te houden en op te 
voeren, gezien de grote behoefte aan goede woningen. Daar hebben we onze 
partners, vooral gemeenten en bewoners, hard bij nodig.

Goed Wonen

Realisatie 2019
2,32%

Realisatie 2019
1,75

Doel 2020
1,89%

Doel 2020
1,70

6,7

Klantcijfer kwaliteit 
woning

Realisatie 2019
6,6

Doel 2020
7,0

1,36%1,69

WoningvernieuwingGemiddelde 
energie-index
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Belangrijk vinden we dat onze klanten zich prettig thuis voelen in hun huis.  
In 2020 gaf de klant ons een 6,7 gemiddeld voor de kwaliteit van de woning.  
In die klantoordelen zien we grote verschillen. De onderliggende gegevens  
zijn belangrijke indicatoren voor de woningverbeteringen die gewenst zijn. 
We meten ook de klanttevredenheid na afloop van renovaties om te beoordelen 
of we echt het product realiseren waar de klant behoefte aan heeft. Een grote 
renovatie die in 2020 werd opgeleverd betreft 287 woningen in de Tuinenbuurt 
in IJsselmonde. De bewoners gaven voorafgaand aan de ingreep gemiddeld 
een 6,5 voor de kwaliteit van de woning. Na afloop geven ze gemiddeld  
een 8,1. Inmiddels is er ook een onderzoek gestart om te monitoren hoe  
de bewoners het wonen in deze sterk verduurzaamde woningen op langere 
termijn beoordelen.

Nieuwbouw en woningverbetering in 2020

We zijn trots op diverse projecten die in 2020 werden opgeleverd. In de  
Tuinenbuurt in IJsselmonde renoveerden we 287 woningen. Daarbij werden  
de woningen verduurzaamd, met isolatie, dubbel glas en daarmee een forse 
verbetering van het comfort. Ook in IJsselmonde werden 32 nieuwbouw  
eengezinswoningen opgeleverd, die helemaal voldoen aan de eisen van de  
tijd. Met een aansluiting op het warmtenet zijn ze ook duurzaam zonder gas-
aansluiting. In de Sagenbuurt aan de andere kant van de snelweg werd een  
deel van de eengezinswoningen die we daar bouwen opgeleverd. Omdat op 
die locatie geen warmtenet beschikbaar is, zijn de woningen uitgerust met  
een lucht-water warmtepomp voor verwarming en warm water. 

In Dordrecht kregen bewoners de sleutel van hun nieuwe eengezinswoningen  
in de Vogelbuurt. Deze woningen hebben een warmtenetaansluiting.  
Op verschillende locaties werden slooptrajecten afgerond. Hiermee ontstaat 
weer ruimte voor nieuwe woningen die we in de komende jaren zullen bouwen.
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Gelijktijdig werkten we ook aan projecten waarvan de oplevering in 2021 plaats 
zal vinden. In de Beverwaard worden twee complexen van VvE’s gerenoveerd, 
bij elkaar 410 woningen die naast technische en duurzame verbeteringen ook 
een fris uiterlijk krijgen. In Delfshaven wordt het Van der Hilstblok met 108 
woningen gerenoveerd. In de Grasbuurt in Ommoord wordt aan de verbetering 
van 233 woningen gewerkt. En in IJsselmonde startte de renovatie van de 
eerste 84 woningen in woongebouw De Kreek, waar enkele jaren geleden 
ingegrepen moest worden door de vondst van asbest.

Om ook de komende jaren voldoende nieuwe en verbeterde woningen op te 
leveren namen we diverse besluiten. In Delft gaan we in de Dr. Schaepmanstraat 
45 eengezinswoningen bouwen, nemen we 35 nieuwe appartementen uit in  
de ontwikkeling van het Bethelpark en zullen we 29 eengezinswoningen  
renoveren in de Vermeerstraat. Over diverse andere projecten lopen volop 
gesprekken. In Rotterdam besloten we tot de vernieuwbouw van nog eens  
276 appartementen in De Kreek, de renovatie van 30 woningen in het Entree-
gebied van de Beverwaard en renovatie van 56 appartementen aan het  
Wilberoord in IJsselmonde, inclusief de aansluiting van deze woningen op  
het warmtenet. 

Grotere nieuwbouwopgave

Er is een zeer grote bouwopgave in Nederland, met name in de Randstad, om 
woningen toe te voegen in alle segmenten. Een kwart van de opgave ligt bij de 
corporaties. Voor ons betekent dit een forse verhoging van de bouwproductie, 
mogelijk zelfs een verdubbeling van ons huidige investeringsprogramma.  
De financiën vormen hiervoor een duidelijke belemmering, zeker gezien de  
druk om de woningen betaalbaar te verhuren en de hoge eisen op het gebied 
van duurzaamheid. Daarbij vraagt ook de bestaande voorraad om forse  
investeringen. Geld is echter niet de enige factor die zorgt voor vertraging.  

Het verkrijgen van geschikte locaties, met name binnenstedelijk, verloopt 
moeizaam, terwijl we juist daar nieuwe woningen kunnen toevoegen die zorgen 
voor meer doorstroming in de woningmarkt en daarmee weer ruimte vrij maken 
in andere woningtypen.

In 2020 vroegen en kregen we, mede vanwege deze opgave, toestemming om 
actief te worden in de gemeente Zuidplas. In het Middengebied, dat grenst aan 
Nesselande in Rotterdam waar we al zo’n 500 woningen hebben, willen we in 
de komende jaren tot nieuwe ontwikkelingen komen. 

Duurzaam vastgoed

We streven naar reductie van onze CO2-uitstoot, in lijn met het Klimaatakkoord.  
In 2050 willen we een CO2-neutrale woningvoorraad hebben. Deze opgave  
voor duurzaamheid gaat wat ons betreft hand in hand met verbetering van  
het comfort, gezond wonen en betaalbaarheid. Veel rand voorwaarden voor 
deze opgave zijn nu nog onduidelijk, zoals de nieuwe warmtewet, de financie-
ring voor particuliere eigenaren en de ontwikkeling van onze eigen financiële 
armslag. Dat ontslaat ons niet van de plicht om volop maatregelen te nemen en 
te kijken wat er al wel kan. En dat doen we dan ook. Hiervoor zijn al diverse 
ingrepen genoemd waar we duurzaam nieuw bouwen of woningen qua energie-
prestatie sterk verbeteren door renovatie. We zien duurzaamheid echter breder 
dan alleen de energietransitie en het verminderen van de energievraag. 

In 2020 stelden we daarom een nieuwe duurzaamheidsvisie op, in aanvulling  
op de ‘duurzaamheidsagenda vastgoed’ die we eerder al maakten en die  
vooral doelen en activiteiten beschreef op het gebied van de energietransitie  
en isolatie. Nu hebben we nieuwe doelen gesteld op het terrein van circulariteit 
en klimaatadaptatie, die we in 2021 concreter maken. 
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Energietransitie
De energietransitie in ons bezit zal voor een belangrijk deel gebeuren door de 
aansluiting op warmtenetten. In Rotterdam en Dordrecht zijn deze al aanwezig, 
in Delft wordt volop gewerkt aan de totstandkoming ervan. We zijn actief 
betrokken in de samenwerkingsverbanden in deze drie steden om dit voort-
varend tot een goed resultaat te brengen.

Door bij de aansluiting op restwarmte ook over te stappen op elektrisch koken 
halen we woningen volledig van het gas af. Hier hebben we in 2020 veel inzet 
op gepleegd. Naast de al genoemde aansluitingen van nieuwbouw troffen we 
ook concrete voorbereidingen voor de aansluiting van bestaande gebouwen  
in IJsselmonde, Hoogvliet en Dordrecht. In de buurt Reyeroord in IJsselmonde 
hebben we een afspraak met Vattenfall voor de aansluiting van circa 2.000 
woningen op warmte. In 2021 worden er naar verwachting ruim 500 woningen 
aangesloten. De overige woningen volgen vanaf 2022. We werken hiervoor 
samen met de gemeente in de gebiedsaanpak warmtenet Reyeroord.

Parallel aan onze aanpak hebben particuliere eigenaren en andere vastgoed-
eigenaren een aanbod gekregen om aan te sluiten op het warmtenet van 
Vattenfall, ondersteund door de gemeente Rotterdam om de kosten laag te 
houden. Op die manier streven we hier samen met onze partners Vattenfall en 
gemeente Rotterdam naar een volledig aardgasvrije buurt.

Energielabel 
Een van de middelen om resultaat te meten is de gemidelde energieindex van 
onze woningen. Deze is gedaald van 1,75 aan het begin van 2020 naar 1,69 aan 
het einde van het jaar. Ons doel was 1,70 en dat hebben we dus gehaald. Naast 
de genoemde maatregelen als isolatie van gevel, vloer en dak en isolatieglas 
zetten we ook stappen door de plaatsing van zonnepanelen en het vervangen 
van openverbrandingstoestellen door hoogrendements-CV-ketels en boilers.  
Dit laatste doen we ook vanwege de veiligheid voor de bewoners. 

In 2020 plaatsten we PV-panelen op 268 woningen, ondanks tegenslagen die 
we ondervonden door de coronamaatregelen en door de aanwezigheid van 
vogelnesten. Het aantal openverbrandingstoestellen in ons bezit nam af van 
1.668 naar 992. Dit is onze resterende opgave voor 2021.
  
De normering voor de energieprestatie van woningen verandert per 1 januari 
2021. We bereidden ons in 2020 voor op deze NTA8800 regels, die echter tot 
het einde van het jaar voor ons ongewis bleef. Het zal weer een grote omslag in 
werken en denken vragen in 2021 en een groot deel van de energielabels zal 
weer verschuiven door deze nieuwe methodiek. 

Circulair en klimaatadaptatie
Al enkele jaren doen we onze sloopprojecten volgens het principe van circulair 
slopen. De materialen worden bij de sloop ‘geoogst’ en daarna zoveel mogelijk 
opnieuw gebruikt. Ook in 2020 deden we dit bij onze sloopprojecten. Op deze 
manier dragen we bij aan het verminderen van afvalstromen. De komende jaren 
breiden we de circulariteit verder uit. We houden steeds meer rekening hiermee 
door al aan de voorkant, bij bouw, renovatie en onderhoud goed na te denken 
over de herbruikbaarheid van de materialen die we toepassen.

Voor klimaatadaptatie experimenteren we steeds meer. Zo leveren we nieuwe 
woningen op met een tuincontract voor de huurders. Dat houdt in dat we een 
maximum stellen aan het aandeel verharding in de tuin, waardoor groen en 
waterberging gegarandeerd zijn. Dit deden we in 2020 onder meer bij de 
nieuwbouwwoningen in de Vogelbuurt in Dordrecht en in de Sagenbuurt en 
Kreekhuizen in IJsselmonde. Daarnaast werkten we op Heijplaat en in Hoogvliet 
verder aan het vergroenen van tuinen en binnenterreinen bij bestaande  
woningen. Dit draagt bij aan de waterberging en verkoeling in de zomer.



Factsheets OrganisatieCijfers 
en KPI’s Governance Verslag 

RvC
Voorwoord

RvB Speerpunten

Woonbron Bestuursverslag 2020      Goed Wonen

15Woonbron Bestuursverslag 2020
Cijfers 

en KPI’s Organisatie Governance Verslag 
RvC

Voorwoord
RvB

Cijfers 
en KPI’s Organisatie Governance Verslag 

RvC
Voorwoord

RvB

Onderhoud

In 2020 gaven we in totaal ruim 80 mln. uit aan onderhoud. Dit betreft zowel 
planmatig onderhoud als onderhoud naar aanleiding van klantvragen en  
gesignaleerde gebreken (niet-planmatig onderhoud). Als we planmatig  
onderhoud uitvoeren aan onze woningen, worden isolerende maatregelen,  
de plaatsing van HR++ beglazing, gevel- en dakisolatie en verbeteringen aan  
de installaties meegenomen waar dat mogelijk is. We noemen dit PO Plus.  
In 2020 deden we dit bij 13 projecten, met in totaal 848 woningen. Op deze 
manier verbeteren we forse aantallen woningen met zichtbare verbeteringen 
voor de bewoner, vooral op gebied van comfort en energieverbruik. Met deze 
848 verbeterde woningen overtroffen we ruimschoots onze doelstelling voor 
2020 van 357 woningen. Deze verbeteringen komen bovenop de aantallen 
woningen die we meetellen voor ons formele doel van woningverbetering  
door nieuwbouw en renovatie.

In verband met de coronamaatregelen moesten we een andere werkwijze, de 
PRIO-beurt, stil leggen. Bij deze beurt grijpen we het moment dat we toch in 
een woning zijn voor een reparatie aan om de woning op te nemen en kleine 
verbeteringen aan te brengen. Omdat we dit met twee mensen uitvoeren was 
dit geen verantwoorde aanpak in 2020. Daarom is het aantal PRIO-beurten 
blijven steken op 133, in plaats van de geplande 2.700. De capaciteit van de 
vakmensen is uiteraard ingezet om vele andere onderhoudsverzoeken op te 
pakken.

Oudere bewoners vragen met enige regelmaat om kleine woningaanpassingen 
die het langer zelfstandig wonen ondersteunen. We namen op verzoek van de 
huurder in 2020 in totaal in 187 woningen maatregelen hiervoor.
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Prettig wonen

Bewoners die prettig wonen in hun huis en buurt: dat is waar we elke dag aan 
werken. Dat betekent een schone, hele en veilige woonomgeving waar het 
ongestoord wonen is. Woonoverlast gaan we actief tegen. Hiervoor hebben  
we concrete doelen gesteld. We willen dat ten minste 95% van onze complexen 
‘goed’ scoort op schoon, heel en veilig. Dat haalden we in 2020 ruimschoots 
met ruim 98%. Daarnaast willen we dat bewoners die te maken krijgen met 
woonoverlast herkennen dat we dit voortvarend helpen oplossen. Dit laat zich 
lastig meten maar we hebben zeker indicaties over de verbeteringen op dit  
vlak te melden.

Overlast

Om zware overlast goed aan te kunnen pakken hebben we met de gemeente 
Rotterdam een nieuw convenant afgesloten. Samen met de gemeente en 
andere partners trekken we op om zware overlastzaken snel op te lossen zodat 
omwonenden verlost worden van een vervelende, soms zelfs bedreigende 
situatie. De lessen van de soms weerbarstige praktijk in de voorgaande jaren, 
toe we ook al een convenant hadden, zijn getrokken om de aanpak te  
verbeteren. De rollen zijn nu helder, net als de te volgen procedures om  
succesvolle aanpak te verzekeren.

Ook hebben we met de gemeente Rotterdam een convenant voor de uit-
wisseling van gegevens gesloten. Dit maakt het makkelijker en sneller om onder 
meer woonfraude en adresfraude aan te pakken. In Delft en Dordrecht lopen 
hierover ook gesprekken om dit te verbeteren. Binnen onze eigen organisatie 
rondden we een onderzoek naar de aanpak van woonfraude af. In een aantal 
bijeenkomsten hebben we het bewustzijn over woonfraude bij onze mede-
werkers versterkt, zodat signalen eerder opgepakt. In 2021 gaan we hiermee 
verder. We willen immers dat onze woningen alleen verhuurd worden aan 
bonafide huurders die er zelf wonen. Gezien de druk op de sociale huur is  
het onacceptabel als woningen oneigenlijk worden onderverhuurd of worden 
gebruikt om geld mee te verdienen.

In sommige gevallen is sprake van (drugs)criminaliteit in onze woningen. In dat 
geval kan de burgemeester kiezen voor het tijdelijk sluiten van een woning. 
Hoewel te begrijpen vanuit de bestrijding van criminaliteit zorgt dit wel voor 
een ander probleem: het gedurende maanden niet beschikbaar zijn van een 
schaarse sociale huurwoning. Daarom zijn we, zowel in Rotterdam als in  
Dordrecht in gesprek over hoe het anders kan. In Rotterdam heeft dat geleid 
tot stappen om het proces van burgemeesterssluitingen te optimaliseren,  
zodat een woning na het stoppen van de criminele activiteiten en (meestal)  
het beëindigen van het huurcontract zo snel mogelijk weer beschikbaar komt  
voor een woningzoekende.
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Overlast kent vele vormen. Geluidsoverlast komt veel voor maar er kunnen  
ook overlastgevende situaties ontstaan door slecht onderhouden tuinen of het 
gebruik van balkons als opslagruimte. We hebben hiervoor verschillende  
processen die we afgelopen jaar verbeterd hebben. Doel is steeds dat we 
eerder signaleren en de overlast sneller oplossen. Daarom hebben we ook een 
vitaliteitsmonitor ontwikkeld die snel inzicht biedt in hoe het er met een wijk, 
buurt of complex voorstaat. Aan de hand daarvan kunnen we gerichter  
ingrijpen. In 2021 stellen we aan de hand van deze monitor beheerplannen 
 per buurt of complex op.

Huisuitzettingen vormen in ernstige gevallen het sluitstuk van de aanpak van 
overlast. We zijn hier terughoudend in omdat het een erg ingrijpend middel is. 
In 2020 moesten we 14 maal overgaan tot ontruiming vanwege overlast.  
In verreweg de meeste gevallen was hennepteelt de aanleiding. Het getal  
14 laat zien dat de dalende trend van de afgelopen jaren doorgaat. In 2019 
waren het nog 16 uitzettingen, de jaren ervoor nog meer. Ook is goed om te 
zien dat er geen gevallen van zeer extreme overlast waren in 2020, die we in 
eerdere jaren wel zagen.

In 2020 hebben we veel energie gestoken in het verbeteren van de processen 
rondom woonoverlast. We zien hier concrete resultaten van. Vanaf 2021 zullen 
we metingen inzetten om te beoordelen of de slachtoffers van woonoverlast 
deze resultaten ook zien.

Schoon, heel en veilig

We hebben de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van de algemene 
ruimten van onze woongebouwen. Galerijen, gangen, trappenhuizen, liften en 
entrees moeten schoon, heel en veilig zijn. Dat draagt bij aan het thuisgevoel en 
de trots van bewoners van die gebouwen. Toen we in 2015 begonnen met onze 
gerichte aanpak hadden we flink wat werk te verzetten om op ons doel uit te 

komen. We willen dat minstens 95% van onze gebouwen voldoet aan de norm 
en ‘goed’ scoort in de objectieve metingen die we doen. Die verbeteringen zijn 
er gekomen. In 2019 haalden we voor het eerst deze norm en in 2020 hebben 
we nog verdere verbeteringen behaald. Bij de laatste meting (in februari 2021) 
scoorde 96% van onze gebouwen goed op de gemeten onderdelen. Een score 
waar we trots op zijn! 

Eerder in 2020 voerden we al tussentijdse metingen uit op onderdelen, de 
zogenaamde speerpuntmetingen. Hierbij hebben we onder andere gekeken 
naar de aanwezigheid van obstakels op plekken waar ze in de weg staan en de 
veiligheid verminderen, bijvoorbeeld doordat brandtrappen geblokkeerd 
worden. Ook hebben we specifieke gekeken naar de aanwezigheid van veeg-
vuil: eenvoudig met een bezem te verhelpen door onze eigen complex-
beheerders. In juli en september voldeed 98% van onze complexen aan het 
oordeel ‘goed’ op deze speerpunten, in februari 2021 was dat ruim 97%.  
In 2021 werken we verder aan obstakelvrije en dagelijks schone complexen, 
waar we de leerpunten van de afgelopen metingen bij benutten.
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Factsheet Delft

Highlights 2020

Koop
13%

Huur
87%

Totaal 
(woningen)

8.737

Herhuisvesting Dr. Schaepmanstraat voltooid
Medio 2020 zijn de laatste woningen in de Dr. Schaepmanstraat 
leeg gekomen. Het is gelukt om alle bewoners voor 1 juli,  
zonder tussenkomst van de rechter, te verhuizen naar een andere 
passende woningen, veelal in de buurt of in Delft. Aan de 
woonwensen is daarbij tegemoet gekomen. Eind van het jaar  
was een deel van de woningen gesloopt, de rest volgt begin  
2021. Daarna worden er 46 nieuwe eengezinswoningen gebouwd. 
Hiermee is een einde gekomen aan een moeizaam proces van  
4 jaar dat ook de nodige ophef heeft gegeven. De gemeente 
heeft de herhuisvesting geëvalueerd. Het is mooi om te lezen  
dat we een dikke 7 krijgen van de bewoners voor de manier 
waarop we dat gedaan hebben. Onze begeleiding kreeg  
complimenten in het rapport, en daar zijn we trots op.

Reinier de Graafweg verbeterd
Ook trots zijn we op de aanpak van de Reinier de Graafweg.  
We hebben het onderhoud van onze woningen gecombineerd  
met de geluidwerende maatregelen die de gemeente heeft 
genomen vanwege de veranderende functie van de weg. Ruim 
70% van de bewoners is akkoord gegaan met de verbeteringen, 

nieuwe kleuren aan het complex en het aanbrengen van geluid-
werende maatregelen. Het was een intensieve aanpak, mede 
doordat er veel kwetsbare bewoners, ook met begeleiding, in  
het gebouw wonen. We hebben daarvoor dan ook de zorgpartijen 
betrokken bij het benaderen van de bewoners om instemming  
op te halen. Daarnaast hebben we belrondes gedaan, zijn we 
langs de deuren gegaan, hebben we in de buitenlucht drie 
tafelgesprekken gedaan om vragen te beantwoorden, de plannen 
toe te lichten en instemming op te halen. Het was een intensief 
traject, zeker in coronatijd, met een mooi resultaat.

Schone, hele en veilige complexen: 98% goed
Schoon, heel en veilig hebben onverminderd onze aandacht.  
Uit de laatste meting in 2020 kwam een score van 98% goede 
complexen, waar we uiteraard zeer trots op zijn. Het draagt  
bij aan het gevoel van prettig wonen voor onze bewoners.

Kansen voor de Buitenhof
We zijn gestart met het formuleren van de ambities voor de 
Buitenhof. Er liggen volop kansen die we willen benutten. Voor  
het Delfiaterrein hopen we op korte termijn de partner voor de 
gebiedsontwikkeling te selecteren, samen met de gemeente. 
Daarbij kijken we uiteraard ook naar wat er in de Gillisbuurt  
nodig is.

Verduurzaming in de Gillisbuurt
Voor de Gillisbuurt zelf zijn we gestart met een traject met 
Platform31 en Universiteit Nyenrode om de opgave voor  
verduurzaming te verbinden aan het ondersteunen van kwetsbare 
bewoners. Hierin onderzoeken we interventies om bewoners 
vooruit te brengen en tegelijk bewust te maken van en te 
enthousiasmeren voor duurzaamheidsingrepen.
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460 A

1.071 B

1.812 C

1.462 D

195 G 

1.346 E 

1.121 F

HR

Aantal open  
verbrandingstoestellen 

vervangen door 
HR-ketels

531 

Voorraadmutaties zelfstandige woningen 
Opgeleverde nieuwbouwwoningen  0

Aankopen  0

Terugkoop verkoop onder voorwaarden  30

Verkoop onder voorwaarden  -30

Mutatie leegstaande VoV-voorraad 0

Vrije verkoop  -15

Sloop  -65

Overige 1

Achtervang WSW-geborgde leningen (x 1.000)
WOZ-waarde  € 1.296.540

Achtervang  € 207.643 

Dekkingsratio (norm = maximaal 50%) 16,0%

Betaalbaarheid
Verhuringen onder hoge aftoppingsgrens huurtoeslag  70,96%

Passend toegewezen 96,73%

Verhuringen conform EU-norm 97,08%

Gemiddelde huurverhoging 2,50%

Huursomstijging door harmonisatie € 156.147

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Gehuisveste statushouders 27

Taakstelling 19 

Onderhoud
Planmatig onderhoud (incl. mutaties onderhoud) € 9.128.915  

Reparatieverzoeken € 3.158.825

VvE Beheer  € 2.852.975

Huisuitzettingen
Op grond van huurachterstand 7

Op grond van overlast 1

E

F

G

Afname 
E/F/G label

56

Gemiddelde 
energie-index

1,9 427
Leefbaarheids-

uitgaven

€ 275.035

102

202

48

22

53

Reguliere verhuur

Verkocht onder  
voorwaarden

> Liberalisatiegrens

< Liberalisatiegrens

< Aftoppingsgrens laag
782

592

958

1.156

3.981
< Aftoppingsgrens 
hoog

< Kwaliteitskortingsgrens

1.167

totaal 

8.737

Overige onzelfstandige 
eenheden

101

Energielabels Woningvoorraad

vrije sector
tot 

liberalisatie-
grens

tot tweede 
aftoppingsgrens

tot eerste 
aftoppingsgrens

tot 
kwaliteitskortings -
grens
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Factsheet Dordrecht
Koop
16%

Huur
84%

Totaal 
(woningen)

6.181
Highlights 2020

Vernieuwing M.H. Trompweg
De sloop van de woningen is afgerond en er staat inmiddels al  
een flink aantal nieuwbouwwoningen. De contouren van de 
toekomstige Tromptuinen worden nu langzaam zichtbaar. De wijk 
knapt flink op. Voor de laatste twee blokken wordt in 2021 een 
besluit genomen over de aanpak.

Van Kinsbergen
In het project Van Kinsbergen is het grootste deel van de 
bewoners inmiddels verhuisd. Daarmee kan eind 2021 gestart 
worden met sloop-nieuwbouwproject. Waar in eerste instantie  
de keuze was om hier koopwoningen door een ontwikkelaar te 
laten bouwen is nu gekozen om hier grotendeels sociale huur-
woningen terug te bouwen. Daarmee leveren we een belangrijke 
bijdrage aan het weer op peil brengen van de totale voorraad 
sociale huurwoningen in Dordrecht, conform de gemeentelijke 
doelstelling om weer op de stand van begin 2016 uit te komen.

Houtmanflat verbeterd
De Houtmanflat in Wielwijk heeft nieuwe kozijnen gekregen. Het 
gebruikersgemak voor de bewoners, vooral ouderen, is daarmee 
aanzienlijk verbeterd. Ook zijn problemen met de ventilatie en 
onderdruk in de woningen opgelost.

Colijnstraat
Het project van tien te slopen complexen in de Colijnstraat in 
Crabbehof, gestart in 2014 is vrijwel afgerond. Plannen voor 
nieuwbouw zijn inmiddels in de eindfase. De start van de nieuw  
te bouwen complexen door Woonbron start waarschijnlijk 2022. 
Voor één complex zullen de huurprijzen door de verminderings-
regeling van de verhuurderheffing onder de lage aftoppingsgrens 
voor de huurtoeslag gehouden worden. 

Vogelbuurt verder verbeterd
De Vogelbuurt is de afgelopen jaren flink vernieuwd, met eerder  
al renovaties en de nieuwbouwappartementen aan het Vogelplein. 
Afgelopen jaar zijn 66 nieuwe eengezinswoningen opgeleverd, 
waarmee de verbetering opnieuw een forse impuls kreeg. 
Bovendien zijn stappen gezet met verbeteringen van terrassen  
en vloervelden bij bestaande woningen.

Social Sofa de Staart
In de Staart is een start gemaakt met het project ‘social sofa’, 
letterlijk een bank in de buurt waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit moet een centraal punt in de wijk worden waar 
bewoners elkaar (beter) leren kennen. Daarmee kan de leefbaar-
heid in de buurt geholpen worden. Als wijkpartner zijn wij hier  
bij betrokken.

Warmtenet
We zijn intensief betrokken bij de plannen om een groot deel van 
de Drechtsteden aan te sluiten op het warmtenet van HVC. Onze 
nieuwbouw wordt steeds aangesloten op restwarmte, zo ook onze 
nieuwe woningen in de Vogelbuurt die in 2020 zijn opgeleverd. 
Daarnaast hakten we de knoop door om twee van onze bestaande 
gebouwen (De Klockelaer en de SSF) aan te sluiten. Dat doen we 
op korte termijn. Over vervolgstappen lopen goede gesprekken.

Dak- en thuislozen
Door een verbouwing bij het Leger des Heils moest een groep  
van enkele tientallen dak- en thuislozen tijdelijk ergens anders 
gehuisvest worden. In onze SSF hebben we een groot deel van 
deze bewoners een tijdelijk thuis kunnen bieden.
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215 G

527 E527 E

183 F

2.144 C

963 D

406 B

550 A

HR

Voorraadmutaties zelfstandige woningen 
Opgeleverde nieuwbouwwoningen  66

Aankopen  0

Terugkoop verkoop onder voorwaarden  21

Verkoop onder voorwaarden  -21

Mutatie leegstaande VoV-voorraad 0

Vrije verkoop  -59

Sloop  -76

Overige 0

Achtervang WSW-geborgde leningen (x 1.000)
WOZ-waarde  € 592.404 

Achtervang  € 174.909

Dekkingsratio (norm = maximaal 50%) 29,5%

Betaalbaarheid
Verhuringen onder hoge aftoppingsgrens huurtoeslag  78,99%

Passend toegewezen 99,55%

Verhuringen conform EU-norm 95,39%

Gemiddelde huurverhoging 2,21%

Huursomstijging door harmonisatie € -13.808

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Gehuisveste statushouders 38

Taakstelling 21

Onderhoud
Planmatig onderhoud (incl. mutaties onderhoud)  € 6.139.674  

Reparatieverzoeken  € 2.298.947

VvE Beheer € 970.972

Huisuitzettingen
Op grond van huurachterstand 8

Op grond van overlast 2

E

F

G

Afname 
E/F/G label

59

Gemiddelde 
energie-index

1,75
Leefbaarheids-

uitgaven

€ 222.840
Reguliere verhuurEnergielabels Woningvoorraad

495

14

195

177

19

90Aantal open  
verbrandingstoestellen 

vervangen door 
HR-ketels

21
Verkocht onder  
voorwaarden

> Liberalisatiegrens

< Liberalisatiegrens

< Aftoppingsgrens laag

391

265

437

992

2.988
< Aftoppingsgrens 
hoog

< Kwaliteitskortingsgrens

1.054

totaal 

6.181

Overige onzelfstandige 
eenheden

54

Woningvoorraad

vrije sectortot 
liberalisatie-

grens

tot tweede 
aftoppingsgrens

tot eerste 
aftoppingsgrens

tot 
kwaliteitskortings -
grens
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Factsheet Nissewaard
Koop
15%

Huur
85%

Totaal 
(woningen)

3.654
Highlights 2020

Sociaal beheer en incasso maak sprongen voorwaarts
In 2020 heeft het team met sociaal beheer en incasso een grote 
sprong gemaakt. Dossiers waarin we als woningcorporatie geen 
vooruitgang konden boeken werden overgedragen aan instanties 
die dat wel konden, of werden afgesloten. Er kwam energie  
vrij om aan zaken te werken die wel door ons konden worden 
afgehandeld, met meer succes. De samenwerking met hulp-
verlening en de gemeente is daarbij sterk verbeterd. 

Begin 2020 is de screening in de buurten waar de regels van de 
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gelden. 
Daarmee hebben we een scherper beeld op wie er nieuw in onze 
wijken komen wonen. Later in het jaar is de voorbereiding gestart 
voor de vroegsignalering van schulden. Het centrale meldpunt  
bij de gemeente wordt inmiddels beter gevonden en met de 
hulp verlening wordt casusregie ontwikkeld. Daarmee hebben  
we als Woonbron onze signalerende rol beter kunnen invullen  
en is bovendien ook duidelijker hoe onze huurders geholpen 
worden na een doorverwijzing.

Veel onderhoud gerealiseerd
De onderhoudsafdeling heeft in 2020 de volledige productie 
gehaald zoals die in de begroting stond – ondanks alle  
beperkingen vanwege de Corona. Belangrijk daarbij zijn de vele 
kozijnvervangingen waarmee de vocht- en tochtklachten die in  
de Nissewaard veelvuldig spelen worden teruggedrongen. De 
jaren ‘70 en jaren ‘80 bouw is kwetsbaarder dan je op grond van 
de leeftijd van de woningen zou verwachten; de onderhouds-
klachten van bewoners bevestigen dit beeld. De onderhouds-
projecten lossen hier ieder jaar een stuk van op.

Voorbereidingen grote verbeterprojecten
In 2020 is de voorbereiding gestart voor de renovatieprojecten in 
Snoekenveen en de Heijermansflat, waarbij in beide gevallen een 
participatietraject is gestart. In de Heijermansflat in nauw contact 
met het bestuur van de bewonersvereniging en in Snoekenveen 
met een bewonerskeuzeformulier om de renovatie meer ‘van de 
bewoners zelf’ te maken.
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2 G

19 E

6 F

227 D

371 A

771 B

1.728 C

Voorraadmutaties zelfstandige woningen 
Opgeleverde nieuwbouwwoningen  0

Aankopen  0

Terugkoop verkoop onder voorwaarden  3

Verkoop onder voorwaarden  -3

Mutatie leegstaande VoV-voorraad 0

Vrije verkoop  -24

Sloop  0

Overige  0

Achtervang WSW-geborgde leningen (x 1.000)
WOZ-waarde  € 470.521

Achtervang  € 137.118

Dekkingsratio (norm = maximaal 50%) 29,1%

Betaalbaarheid
Verhuringen onder hoge aftoppingsgrens huurtoeslag  74,03%

Passend toegewezen 98,06%

Verhuringen conform EU-norm 94,89%

Gemiddelde huurverhoging 2,46%

Huursomstijging door harmonisatie € 23.092

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Gehuisveste statushouders 20

Taakstelling 17

Onderhoud
Planmatig onderhoud (incl. mutaties onderhoud) € 4.801.641  

Reparatieverzoeken € 1.263.631

VvE Beheer € 223.847 

Huisuitzettingen
Op grond van huurachterstand 8

Op grond van overlast 3

E

F

G

Afname 
E/F/G label

51

Gemiddelde 
energie-index

1,47
Leefbaarheids-

uitgaven

€ 88.708
Reguliere verhuur

Verkocht onder  
voorwaarden

> Liberalisatiegrens

< Liberalisatiegrens

< Aftoppingsgrens laag

1.168

358

592

534

915

< Aftoppingsgrens hoog

< Kwaliteitskortingsgrens

87< Overige onzelfstandige 
eenheden

0

Energielabels Woningvoorraad

totaal 

3.654

157
12

74

28

32

11

Aantal open  
verbrandingstoestellen 

vervangen door 
HR-ketels

4

HR

vrije sectortot 
liberalisatie-

grens

tot tweede 
aftoppingsgrens

tot eerste 
aftoppingsgrens

tot 
kwaliteitskortings -
grens
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Factsheet Rotterdam

36 nieuwbouwwoningen in Kreekhuizen
In de zomer van 2020 zijn 36 nieuwbouwwoningen in Kreekhuizen 
opgeleverd. Het gaat hier om energiezuinige woningen. Na de 
oplevering van de laatste woningen zijn de vier gemeenschappe-
lijke tuinen inclusief wadi’s aangelegd. In een wadi wordt regen-
water tijdelijk opgevangen en langzaam weer afgegeven aan de 
bodem (infiltratie). Infiltratie van regenwater voorkomt onnodige 
belasting van het riool en daaropvolgende waterschade. Daarbij 
zorgt dit voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater, 
waardoor verdroging wordt tegengegaan. 

Ouderenhub IJsselmonde
In IJsselmonde zijn we gestart met het vormgeven van een 
ouderenhub. Ouderenhubs zijn wijken waar ouderen prettig 
kunnen wonen, actief mee kunnen blijven doen en passende  
zorg en ondersteuning dichtbij kunnen krijgen als dat nodig is. 
IJsselmonde is een van de zes wijken in Rotterdam die aan-
gewezen is voor het ontwikkelen van ouderenhubs. Woonbron is 
hierbij met de gemeente, en de zorg- en welzijnsorganisaties  
vanaf begin betrokken bij het vormgeven van deze ouderenhub  
in IJsselmonde Centrum. Ons woongebouw Beverburgh bevindt 
zich in dit gebied en vormt met 200 appartementen een ideaal 
aanbod van geschikte woningen voor de doelgroep ouderen.  
De plannen voor dit gebouw zijn om het door renovatie op een 
eigentijds niveau te brengen voor de doelgroep, zodat het aan 
onze eisen voor een ‘special’ Ouderenhuisvesting voldoet. Dit  
was in 2020 in volle gang.

Vernieuwing De Kreek
Het uitverhuistraject van woongebouw De Kreek is afgerond!  
Alle 360 appartementen zijn in ruim drie jaar, in drie fasen, leeg 
gekomen. Het was een grote klus, maar dankzij de fijne samen-
werking met collega’s van diverse afdelingen, externe collega’s  
en enkele trouwe aannemers is het gelukt. Hiermee is een eind 
gekomen aan de uitverhuizing en start meteen het volgende 
proces: in 2021 worden de geheel vernieuwde woningen in fasen 
opgeleverd en krijgen de nieuwe bewoners de sleutel.

PO+ 6Hoog
In 2020 zijn we gestart met het onderhoud aan negen flat-
gebouwen in de Tuinenhoven. Dit onderhoud volgt op de eerdere 
renovaties van andere gebouwen in dit complex. De woningen 
krijgen isolerende beglazing, mechanische ventilatie, de kopgevels 
worden geïsoleerd ed. Daarnaast krijgen gebouwen een elektrisch 
toegangssysteem. 

Koop
19%

Huur
81%

Totaal 
(woningen)

25.067
Highlights 2020
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Afronding project 6 laag
De renovatie van 287 woningen in de buurt Tuinenhoven is in 
september afgerond. Een flinke klus. Deze woningen hebben 
allemaal een nieuw voor- en achtergevel inclusief kozijnen 
gekregen. Het dak is geïsoleerd en er is mechanische ventilatie 
aangebracht. Hiermee een geheel nieuwe uitstraling gekregen  
en het wooncomfort van deze jaren ’60 woningen voldoet weer 
aan de hedendaagse eisen. 

Nieuwbouw Sagenbuurt opgeleverd
Begin 2020 hebben we de laatste 30 nieuwe woningen in  
de Sagenbuurt opgeleverd, energiezuinig en voorzien van een 
warmtepomp en zonnepanelen. Alle woningen waren al voor  
de oplevering weer verhuurd en vallen in de smaak bij de nieuwe 
bewoners.

Nieuwe supermarkt Heijplaat
Heyplaat heeft na een aantal jaren weer een buurtwinkel/
supermarkt. Onze grote ruimte die al sinds de nieuwbouw leeg 
stond is daarmee verhuurd. De komst van de winkel is een 
belangrijke impuls voor de leefbaarheid van Heijplaat. Ook ons 
andere grote leegstaande bedrijfsonroerend goed, aan de 
Heijsekade, werd na jaren van leegstand verhuurd, aan een 
uitzendbureau. Ook dat is een belangrijke functie voor Heijplaters, 
temidden van alle havenactiviteiten. 

Waterschip Pernis vernieuwd
In Pernis namen wij na intensief onderzoek het startbesluit voor  
de sloop van 30 woningen en renovatie van 87 woningen van  
Het Waterschip. Voor de veelal oudere bewoners is er eindelijk 
duidelijkheid en tegelijkertijd betekent dit voor een deel een 
gedwongen vertrek uit hun geliefde buurtje. Wij informeren en 
begeleiden de bewoners zorgvuldig en vonden zeven bewoners 
bereid een bewonerscommissie te vormen.

Putterflats Hoogvliet
In de wijk Oudeland in Hoogvliet zijn alle bewoners van twee flats 
volgens planning verhuisd naar een passende woning. Er is brede 
tevredenheid met de nieuwe woning. Eind 2020 zijn de flats leeg 
opgeleverd aan de gemeente, zodat deze in 2021 gesloopt 
kunnen worden. Hierover zijn in 2015 al afspraken met de 
gemeente gemaakt.

Ouderenhub Hoogvliet
Hoogvliet is aangemerkt als één van de Ouderenhubs in 
Rotterdam. Het kernteam van de Ouderenhub bestaat uit een 
netwerk van gemeente, zorg, welzijn en corporaties. Het kern team 
werkt aan een seniorvriendelijke wijk. De Kulk staat in het hart van 
de Ouderenhub. Voor de Kulk is een masterplan geschreven en 
een samenwerkingsovereenkomst getekend met Argos voor 
het realiseren van de Thuisplusflat de Kulk in 2021. De benodigde 
verbouwing van de plint van het gebouw en de aansluiting van het 
gebouw op het warmtenet zijn in 2020 voorbereid. 

Thuisplusflat IJsselburgh
Samen met de gemeente ontwikkelden we ook een Thuisplusflat 
in IJsselmonde, in de IJsselburgh. Hier bieden we woningen voor 
ouderen die meer behoefte hebben aan onderling contact en 
gezamenlijke activiteiten dan wanneer ze geheel zelfstandig 
wonen, maar zeker nog niet toe zijn aan het verpleeghuis.  
De IJsselburgh is een van de eerste zes Thuisplusflats die in 
Rotterdam ontwikkeld worden.

Intensieve aandacht voor Carnisse
In Carnisse boekten we mooie resultaten met o.a. de projecten 
Urkersingel en Eilandenbuurt. Eind 2020 hadden we in het project 
Urkersingel 60 van de 140 aan te kopen woningen in bezit.  
Door o.a. stijgende koopsommen traden we in gesprek met  
de gemeente Rotterdam en koersen we op een mogelijke her  - 
 schikking van de samenwerking in 2021. Op verzoek van, en  
in samenwerking met Woonbron vestigde de gemeente voor het 
project Eilandenbuurt de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg). 

Doordat er geen sprake is van sloop en er dus niemand wordt 
gedwongen zijn woning te verlaten, en door een zorgvuldige 
gezamenlijke communicatie, verliep dit proces soepel. De 
effectiviteit van het wijknetwerk in Carnisse is een voorbeeld  
voor andere gebieden. Onze partners zoals gemeente en politie 
waarderen onze proactieve houding. Persoonlijke contact en 
wederzijds vertrouwen zijn essentieel om de soms taaie  
problematiek in deze focuswijk van het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid aan te kunnen pakken.

In voorkomende gevallen bieden we zogenaamde ‘escalatie-
woningen’ aan voor bijvoorbeeld slachtoffers van uitbuiting of 
bedreiging door malafide particuliere verhuurders. Dit is onder-
deel van en stedelijke afspraak tussen gemeente en corporaties. 

Nancy Zeelenbergflat
In de Nancy Zeelenbergflat in Carnisse vinden diverse ontwikkelin-
gen plaats. Ons idee is om deze flat te ontwikkelen tot een plek 
waar ook buurtbewoners voorzieningen kunnen vinden, naast de 
vaste bewoners in de flat. Zo is er een Leerpraktijkcentrum 
gevestigd en houdt de burgemeester er wekelijks enkele uren 
kantoor om vanuit Carnisse te kunnen werken aan de versterking 
van de wijk.

Coolhaveneiland
In 2020 is gewerkt aan plannen voor het hart van het Coolhaven-
eiland. Het IJzerblok zal als eerste worden aangepakt. Vooruit-
lopend op de totale planvorming zijn in 2020 de meeste bewoners 
al uitverhuisd en volgen in 2021 de resterende bewoners. 
Nagenoeg alle bewoners zijn inmiddels voorzien van een andere 
passende woning.

Ondanks de coronamaatregelen is het afgelopen jaar ook gelukt 
om geslaagde Kinder Spelen te organiseren, samen met de 
welzijnsorganisatie in de buurt. Voor de leefbaarheid in de buurt  
is zo’n dag met plezier voor de kinderen zeer waardevol.

Alhenablok
Het Alhenablok bij het Marconiplein is toe aan een forse ingreep. 
Het complex is beeldbepalend en wordt daarom gerenoveerd.  
Dat kan niet in bewoonde staat. Daarom heeft een deel van de 
bewoners in februari van het afgelopen jaar een brief ontvangen 
dat zij zullen moeten verhuizen. Voor het gedeelte aan de 
Mathenesserweg en het Marconiplein wordt ondertussen het 
renovatieplan verder uitgewerkt.
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Voorraadmutaties zelfstandige woningen 
Opgeleverde nieuwbouwwoningen  63

Aankopen  21

Terugkoop verkoop onder voorwaarden  65

Verkoop onder voorwaarden  -65

Mutatie leegstaande VoV-voorraad 0

Vrije verkoop  -127

Sloop  -385

Overige -40

Achtervang WSW-geborgde leningen (x 1.000)
WOZ-waarde  € 3.218.794 

Achtervang  € 816.078 

Dekkingsratio (norm = maximaal 50%) 25,4%

Betaalbaarheid
Verhuringen onder hoge aftoppingsgrens huurtoeslag  71,47%

Passend toegewezen 94,44%

Verhuringen conform EU-norm 94,69%

Gemiddelde huurverhoging 2,25%

Huursomstijging door harmonisatie € -214.393 

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Verhuringen aan bijzonder doelgroepen 98

Gehuisveste statushouders 75

Taakstelling  71

Realisatie 101

Onderhoud
Planmatig onderhoud (incl. mutaties onderhoud) € 27.939.517

Reparatieverzoeken  € 10.626.781

VvE Beheer € 6.703.539

Huisuitzettingen
Op grond van huurachterstand 20

Op grond van overlast 8

E

F

G

Afname 
E/F/G label

625

Gemiddelde 
energie-index

1,68
Energielabels

625 G

1.436 E

1.083 F

2.754 D

2.848 B

2.593 A

7.209 C

HR

Aantal open  
verbrandingstoestellen 

vervangen door 
HR-ketels

42

Leefbaarheids-
uitgaven

€ 860.341
Reguliere verhuurWoningvoorraad

Verkocht onder  
voorwaarden

> Liberalisatiegrens

< Liberalisatiegrens

< Aftoppingsgrens laag3.640

1.772

2.783

4.840

9.547

< Aftoppingsgrens hoog

< Kwaliteitskortingsgrens
2.173

< Overige onzelfstandige 
eenheden

312

totaal 

25.067

1.339

140

664

162

264

109
vrije sector

tot 
liberalisatie-

grens

tot tweede 
aftoppingsgrens

tot eerste 
aftoppingsgrens

tot 
kwaliteitskortings -
grens
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Een van onze prioriteiten is om te voorzien in voldoende betaalbare woningen 
voor de groep bewoners die ons nodig heeft. We hebben dit nadrukkelijk vast - 
gelegd in ons bedrijfsplan. De belangrijkste indicator hiervoor is het aandeel 
verhuurde woningen onder de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. Dit haal-
den we ruimschoots: 73% van alle verhuringen had een prijs onder de voor de 
huurtoeslag geldende grens van € 663. In Delft was dit ruim 71%, in Rotterdam 
72%, in Nissewaard 74% en in Dordrecht 79%. Passend toewijzen deden we bij 
95,57% van de nieuwe huurders, waarmee we aan de ondergrens van 95% 
voldeden. Ook de toewijzingsnorm werd gehaald, waarbij 95% van de vrij-
gekomen woningen in het DAEB-segment aan huurders uit de juiste inkomens-
groepen wordt verhuurd.

De huurverhoging werd – net als een jaar eerder – zodanig ingezet dat de 
prijs-kwaliteitsverhouding van onze woningen zo goed mogelijk tot uitdrukking 
komt. Huurders met een relatief lage huur ten opzichte van de woningkwaliteit 
(tot uitdrukking komend in onze ‘beleidshuur’) kregen een hogere huuraan-
passing dan huurders die een huurprijs betalen die al beter in overeenstemming 
is met de kwaliteit van de woning. Huurders die meer betalen dan de beleids-
huur, kregen geen huurverhoging. Dit leverde het volgende beeld voor de 
huurverhoging 2020 op.

Betaalbaar Wonen 

Jaarhuur Effect huurverhoging
Gemiddelde

huurverhoging
Effect 

harmonisatie
Gemiddelde 
harmonisatie

Delft € 53.639.776 € 663.314 2,50% € 156.147 0,58%

Dordrecht € 34.043.956 € 371.476 2,21% € -13.808 -0,08%

Nissewaard € 24.917.063 € 302.587 2,46% € 23.092 0,19%

Rotterdam € 155.420.798 € 1.773.533 2,25% € -206.147 -0,26%

Totaal € 268.021.593 € 3.110.910 2,31% € -48.962 -0,03%
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Hiermee bleven we ruim binnen de grenzen van de huursombenadering, die het 
maximum voor de huuraanpassing bepaalt. Woonbron heeft de huurverhoging 
in 2020 beperkt tot het niveau van inflatie (2,6%).

Deze inflatievolgende huurverhoging is kern van het Sociaal Huurakkoord zoals 
Aedes en de Woonbond dat hebben afgesloten. In dat akkoord is ook een 
betaalbaarheidsregeling uitgewerkt voor huurders die relatief te duur wonen. 
Huurders met een laag inkomen in een woning met een huurprijs boven de 
aftoppingsgrens kunnen in aanmerking komen voor een bevriezing van de 
huurprijs en in sommige gevallen zelfs een verlaging. Met de gemeente  
Rotterdam en met de gemeente Delft is er een gegevensuitwisseling geweest 
voor deze regeling. Hiermee sloten we aan op regelingen zoals Woonbron die 
ook in 2019 al voerde. Enkele honderden huishouden konden we hierdoor 
helpen om meer betaalbaar te wonen.

Door de corona-crisis is veel (politieke) discussie ontstaan over de betaalbaar-
heid van het wonen en is voorgesteld om in 2020 de huren in het geheel niet te 
verhogen. Ook voor 2021 is om vergaande maatregelen gevraagd. 

Ons standpunt en ook dat van Aedes is daarbij steeds geweest dat de sector 
heel veel geld nodig heeft voor opgaven als nieuwbouw en duurzaamheid. 
Corporaties willen uiteraard een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van  
het wonen en specifiek aan betaalbaarheidsproblemen van mensen die door  
de corona-crisis in de problemen zijn gekomen. Maatregelen voeren we wel  
specifiek door en niet generiek. Corporaties willen liever genoeg doen voor de 
mensen die het echt nodig hebben in deze crisis dan eigenlijk te weinig voor 
iedereen en dus ook voor huurders waar dat minder nodig is. Huurders die door 
de corona-crisis in de problemen komen kunnen zich melden. Die huurders 
worden met maatwerk geholpen. Bij Woonbron gaat dit om ongeveer 0,6% van 
de woningen (met een huurachterstand van € 127.000). Dat komt overeen met 
het landelijk beeld.  

Verhogingen per 1 juli 2020

Huurverhoging        Voor huurders in de categorie       % klanten

 0% Boven 105% beleidshuur 1,93%

 2,6% 95%-105% beleidshuur 26,05%

 2,9% 75%-95% beleidshuur 43,56%

 3,2% 60%-75% beleidshuur 11,87%

 4,0% <60% beleidshuur 1,25%

 0% Betaalbaarheidregeling 0,86%

 5,6% Inkomens boven € 43.574  4,15%

 2,6%  Vrije sector huurwoningen en niet-woningen 9,93%

 4,1% Onzelfstandige woningen 0,40%
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Bij huurders van BOG-panden is het beeld overigens minder rooskleurig. Van 
deze huurders (ondernemers) heeft nu zeker 19% zich gemeld met betalings-
problemen (huurachterstand circa € 308.000). Al deze huurders worden met 
maatwerk geholpen, door uitstel of aangepaste betalingsregelingen. Een 
generieke maatregel als het niet doorvoeren van de huurverhoging zou deze 
huurders absoluut onvoldoende helpen. 

Met deze constatering blijven we op het standpunt dat het reëel is een  
reguliere huurverhoging door te voeren. Begin 2021 is politiek echter een  
ander besluit genomen om de huren in de sociale sector gedurende een jaar 
geheel te bevriezen. Dit komt nog bovenop de eenmalige huurverlaging voor 
dure scheefwoners waartoe al eerder was besloten.

Zorgen voor betaalbaar wonen doen we niet alleen door ons huurbeleid, maar 
ook door te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Het aantal nieuwe 
verhuringen neemt al een aantal jaren af. De oververhitting op de woningmarkt 
helpt hier niet bij. In 2020 verhuurden we 2.418 woningen. Dat is ruim 100 meer 
dan in 2019. Hierbij moet er rekening gehouden worden met het gegeven dat 
we verschillende nieuwbouwprojecten voor het eerst verhuurden, zoals in de 
Sagenbuurt in IJsselmonde en in de Vogelbuurt in Dordrecht. Bovendien tellen 
in 2020 voor het eerst de verhuringen in het voormalige Humanitas-bezit mee. 
De dalende trend van de afgelopen jaren lijkt dus nog niet gekeerd.

In alle gemeenten voeren we gezamenlijk met de andere corporaties  
gesprekken met gemeente, maar ook in regionaal verband, met als doel  
de beschikbaarheid op peil te houden.

De herhuisvesting van bewoners van woningen die, onder meer in het kader  
van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, worden gesloopt, geeft extra 
druk op de beschikbare woningen. Deze sloop en uitverhuizingen betroffen in 
2020 overigens geen woningen van Woonbron, wel van andere corporaties en 
vanuit particulier bezit, waardoor de algehele druk op de sociale voorraad in 
Rotterdam verder oploopt.

Voorkomen van huisuitzettingen

Ons streven is om zo weinig mogelijk over te gaan tot ontruiming van  
woningen. In 2020 was dit streven nog sterker door de coronacrisis. In de 
situatie waarin ons land verkeert was het zeer onwenselijk om bewoners uit  
hun huis te zetten. Daar waar betalingsachterstanden aan de orde waren  
hebben we steeds gezocht naar passende maatregelen en maatwerkafspraken 
om uitzetting te voorkomen. Dat is in veel gevallen gelukt. In totaal gingen  
we 57 maal over tot ontruiming. Daarvan was 43 keer de reden gelegen in 
betalingsachterstanden en 14 keer was ernstige overlast de oorzaak. Bij dat 
laatste ging het in de meeste gevallen om een aangetroffen hennepkwekerij. 
Het aantal ontruimingen op grond van huurachterstanden halveerde ten 
opzichte van 2019 terwijl de ontruimingen vanwege overlast nagenoeg gelijk 
bleven. Waar we overgingen tot ontruiming vanwege ernstige betalings-
achterstanden was vooral sprake van bewoners die al met de noorderzon 
vertrokken waren maar de huur niet hadden opgezegd en enkele bewoners 
waar op geen enkele manier afspraken mee te maken waren.
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We zijn trots op de grote verbeteringen in onze dienstverlening in de afgelopen 
jaren en het steeds betere oordeel van onze bewoners daarover. In 2020  
moesten we onze dienstverlening een aantal keren aanpassen als gevolg van  
de coronamaatregelen. Hoewel dit het aanpassingsvermogen van onze  
bewoners en medewerkers op de proef stelde, leidde het niet tot een daling 
van de tevredenheid van onze bewoners. Sterker nog: door te blijven doen  
wat mogelijk is, goed te communiceren met onze bewoners en te blijven 
innoveren, was de bewonerstevredenheid hoger dan ooit tevoren. Tijdens  
de lockdown voerden we diverse sociale activiteiten uit om onze bewoners  
een hart onder de riem te steken. Dit werd zeer gewaardeerd. 

Wij willen onze bewoners excellente dienstverlening bieden. We meten of dit 
ons lukt door onze bewoners om hun oordeel te vragen. Voor 2020 was de 
doelstelling om van ten minste 70% van de respondenten een 8 of hoger te 
krijgen. We haalden uiteindelijk een score van maar liefst 72%. In de afgelopen 
jaren boekten we ieder jaar vooruitgang. Dat was ook in 2020 het geval. We 
stegen van 63% in 2018, naar 66% in 2019 en 72% in 2020. 

Verschillende onderdelen van onze dienstverlening tellen mee voor het onder-
deel ‘huurdersoordeel’ van de Aedes benchmark. Nieuwe huurders zijn het 
meest tevreden over onze inzet. We behalen hier met een 8,2 een aanzienlijk 
beter cijfer dan gemiddeld in de sector (7,7). Vertrokken huurders beoordelen 
ons ook beter dan gemiddeld: 7,8 versus 7,5. 

Enthousiaste klant

Prestatieveld Huurdersoordeel 2020 Onze score Gemiddelde 
score sector

Onze letter

Nieuwe huurders 8,2 7,7 A

Huurders met reparatieverzoek 7,4 7,7 C

Vertrokken huurders 7,8 7,5 B

Realisatie 2019
66%

Doel 2020
70%

72%

+8

% klanten dat 
ons een 8 of hoger 
geeft
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Bewoners die een reparatieverzoek hebben geven ons echter een lagere score 
(7,4) dan gemiddeld in de sector (7,6). Er worden verschillende acties onder-
nomen om met name het reparatieverzoekproces te verbeteren. Dit moet de 
komende jaren zichtbaar gaan worden in de benchmark.

Voor het meten van de tevredenheid kozen we in 2020 voor een nieuwe  
leverancier. We meten doorlopend het klantoordeel op relevante processen en 
achterhalen op die manier knelpunten in onze dienstverlening. Een voorbeeld 
hiervan is het kunnen doen van meldingen tijdens het reparatieproces. Dit 
gebeurde normaal gesproken pas na de uitvoering. De winst die we hiermee 
boeken is dat bewoners het kunnen aangeven wanneer er iets mis gaat in het 
proces, en onze medewerker direct de mogelijkheid heeft om dit te herstellen. 
Deze werkwijze pakken we in 2021 met onze nieuwe leverancier weer op.  
Het continue meten leidt tot het nemen van gerichte maatregelen. 

Ook via onder meer Continu Verbeteren (zie hoofdstuk Organisatie), training 
‘on-the-job’ en het direct goed afhandelen van klantverzoeken (‘first time fix’) 
werken we aan een betere dienstverlening en daarmee een beter 
klanttevredenheidsoordeel. 

Ook innoveren we voortdurend, bijvoorbeeld op het gebied van online  
dienstverlening. Inmiddels wikkelen we ruim 30% van alle verzoeken van onze 
bewoners online af. We willen op korte termijn naar 40% echter. Bij onze aanpak 
hanteren we het uitgangspunt dat de klant zelf zijn voorkeurkanaal bepaalt en 
we het gebruik van digitale middelen stimuleren, niet de andere contact-
mogelijkheden beperken. We voeren voortdurend verbeteringen door aan ons 
klantportaal. Daarnaast neemt het gebruik van WhatsApp een vlucht, en kunnen 
bewoners ons vanaf 2021 ook via chat bereiken. 

We willen leren van klachten. Daarom wijzen we klanten actief op de  
mogelijkheid een klacht in te dienen. Deze analyseren we en nemen daarop 
maatregelen. In het directieteam en bij het management van de verschillende 
bedrijfs  onderdelen is er permanent aandacht voor de manier waarop we  
klachten afhandelen en hoe we hiervan leren, om onze dienstverlening te 
verbeteren.

Een specifieke groep klanten die we bedienen zijn de bewoners van verenigingen 
van eigenaren. Een aanzienlijk deel van ons bezit is onderdeel van een VvE en  
er wonen vele kopers in diezelfde VvE. In totaal bedienen we zo’n 300 VvE’s. In 
2020 is het gelukt om een groot deel van de noodzakelijke VvE-vergaderingen 
digitaal doorgang te laten vinden. Een knappe prestatie van onze afdeling 
VvE-beheer samen met de bewoners van de VvE’s.
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Organisatie met kwaliteit

We hebben stevige ambities op het gebied van inzet in onze wijken (‘Thuis in  
de wijk’), woningkwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
dienstverlening. Om deze te realiseren is een kwalitatief goede organisatie 
nodig, met bevlogen medewerkers. 

Er zijn verschillende verbeterprogramma’s binnen Woonbron, onder meer op 
het gebied van continu verbeteren (LEAN). We zijn hier al enkele jaren mee 
bezig. Hoewel we moeten en willen blijven verbeteren, merken we dat onze 
aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Zonder enthousiaste medewerkers 
geen enthousiaste bewoners. Daar werken we ook continu aan. Met resultaat. 

Het realiseren van de hierboven genoemde ambities vraagt ook om afgewogen 
keuzes, die passen bij onze financiële polsstok. Woonbron staat er financieel 
goed voor. Toch is er ook een waarschuwing; onze opgaven zijn groter dan  
onze middelen. Zonder aanpassing van onze lastendruk door de overheid, 
kunnen wij onze ambities niet realiseren. We willen duurzaam gezond zijn.  
En blijven investeren in de kwaliteit van ons vastgoed, in nieuwbouw, duurzaam-
heid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en andere belangrijke opgaven die onze 
klanten en andere belanghebbenden van ons vragen. 
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Interne organisatie

De coronacrisis had in 2020 grote gevolgen op de manier waarop onze mede-
werkers werkten. Ze bewezen met elkaar dat Woonbron in staat is om snel en 
adequaat in te spelen op grote veranderingen en een crisis. Heel snel werd er 
ingespeeld op de nieuwe situatie waarin thuiswerken voor veel medewerkers de 
norm werd. Met maatregelen om ieders gezondheid te bewaken, ging onder-
houdswerk veelal gewoon door. Met maatwerk bij de afdeling incasso werden 
huurders die door plotseling inkomensverlies in de problemen kwamen, ge - 
holpen. We stelden een ondernemersloket in voor de ondernemers die door 
wegvallende omzet hun huur (tijdelijk) niet kunnen betalen. En ook VVE-beheer 
en sociaal beheer schakelden snel om te zorgen dat VVE-vergaderingen  
(digitaal) gewoon doorgingen. Deze wendbaarheid van onze organisatie is 
belangrijk voor onze klanten. De lessen hieruit benutten we om structureel  
te zorgen voor een veerkrachtige organisatie.

Onze formatie bedroeg per 31 december 2020 621,13 FTE (602,9 FTE in  
dienst plus 18,23 FTE op basis van inleen op formatie). Dat is hoger dan  
de doelstelling voor 2020 van 615 FTE.

In de afgelopen jaren wisten we onze bedrijfslasten fors te verlagen. Deze 
liggen op een aanzienlijk lager niveau dan voorheen. Hoewel dit nog steeds  
het geval is, was er afgelopen jaar voor het eerst weer een stijging ten opzichte 
van een vorig jaar. De geharmoniseerde (beïnvloedbare) netto bedrijfslasten 
stegen van € 834 per verhuureenheid naar € 903 per verhuureenheid.  



Organisatie 34Woonbron Bestuursverslag 2020
Cijfers 

en KPI’s Factsheets Governance Verslag 
RvCSpeerpuntenVoorwoord

RvB

Woonbron Bestuursverslag 2020      Interne organisatie

Dit bedrag vormt de basis van onze beoordeling op bedrijfslasten in de sector-
brede Aedes-benchmark 2020. Daarin behoort Woonbron tot de midden-
categorie (B). Dit is conform onze doelstelling.

We verlagen niet alleen onze bedrijfslasten en werken aan de medewerkers-
tevredenheid, we maken ook onze processen doelmatiger, aan de hand van  
de LEAN-methodiek. Via het programma ‘Continu verbeteren’ werken we 
simultaan aan belangrijke bedrijfsprocessen. De kracht van dit programma is  
dat de direct betrokken medewerkers op een systematische manier verbeter-
mogelijkheden in kaart brengen en deze vervolgens ook zelf in de praktijk 
brengen. Dit begint inmiddels zijn vruchten af te werpen. We gaan met deze 
methodiek verder, om onze bedrijfsvoering – organisatiebreed – verder te 
verbeteren.

Op facilitair gebied maken we enerzijds de beweging om onze lasten te  
verlagen, anderzijds om de impact op onze leefomgeving te beperken en  
de medewerkerstevredenheid te vergroten. De afgelopen jaren zijn we zo’n 
5.000 m2 kantoorruimte en enkele honderden werkplekken minder gaan  
gebruiken. We scheiden ons afval en gaan zoveel mogelijk van papier naar 
digitaal. Laatstgenoemde levert ons, zowel op gebied van duurzaamheid als 
efficiency, winst op. 

In 2020 werkte een groot deel van de collega’s noodgedwongen thuis.  
We zorgden in korte tijd voor goede thuiswerkplekken en -voorzieningen.  
Onze kantoren passen we aan op het toekomstige werken, waarbij deze minder 
werkplekken kennen en meer ruimte voor ontmoeting en (hybride) overleggen. 
We kijken ook naar onze werkplekken in de wijk. Woonbron staat bekend om 
‘thuis in de wijk’. Dit betekent dat collega’s vaak op pad zijn in de wijk en onze 
huisvesting dit principe zo goed mogelijk moet ondersteunen. Dit hoeft niet te 
betekenen dat er veel werkplekken zijn, maar wel dat deze goed zijn en ook dat 
ze in toenemende mate de samenwerking met onze partners ondersteunen.

De afgelopen jaren hebben we ons wagenpark verkleind en zijn in toenemende 
mate overgegaan op (elektrische) fietsen en scooters. De komende jaren gaan 
we onze CO2-uitstoot door het reizen verder beperken.

Onze ondersteunende middelen moeten zo positief mogelijk bijdragen aan  
de beleving en het werkplezier van onze medewerkers. Dit begint bij het 
onderzoeken van de zaken die medewerkers van belang vinden en we als 
werkgever nog beter kunnen doen. Op verschillende manieren informeren we 
hiernaar. Onderdeel van goed werkgeverschap is het stimuleren van vitaliteit. 
Op kantoor doen we dit via bijvoorbeeld vers fruit voor alle medewerkers en 
deskbikes. In de coronaperiode stimuleren we vitaliteit door onder meer  
digitale lessen aan te bieden en samen te wandelen (voor een goed doel).

Personeelsverloop

Onze inzet is om onze personeelskosten te beperken door natuurlijk verloop. 
Eind 2021 streven we naar een formatie van 600 fte, die vervolgens elk jaar met 
10 fte daalt tot en met 2025. Dit behalen we onder meer door in te zetten op 
datagedreven werken, automatisering en robotisering. Bovendien besteden we 
deels werkzaamheden uit, zoals op het gebied van ICT.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook in 2020 zijn met aannemers, die voor Woonbron werken aan onderhouds- 
nieuwbouw- en renovatieprojecten, afspraken gemaakt over de inzet van een 
deel van de loonsom als waarde in te zetten voor Social Return on Investment. 
Doelstelling daarbij is om via deze waarde stage-, opleidings- of werkervarings-
plaatsen te realiseren. Het ultieme doel is natuurlijk een vaste baan. 
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Corona had in 2020 wel een flinke invloed op de inzet op SROI. Binnen de 
maatregelen was het werker soms lastiger, was het soms ook moeilijker om een 
SROI-kandidaat mee te nemen en ook lagen sommige werkzaamheden deels 
stil. Desondanks zijn er toch mooie cijfers op SROI over 2020. Er is 113% van  
de vastgelegde verplichtingen ingevuld voor een totaalbedrag van ruim  
€ 1,1 mln. Naast inkopen bij sociale werkbedrijven en een aantal maatschappe-
lijke activiteiten zijn er 94 kandidaten ingezet. Er wordt maximaal ingezet op de 
toekomstige instroom van personeel. 

Er is een goede werkrelatie met onder meer het Nationaal Programma  
Rotterdam Zuid (NPRZ) en het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR).  
De verwachting is dat in toenemende mate werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd door kandidaten uit Rotterdam en nog specifieker Rotterdam Zuid.

In 2020 heeft Woonbron ook ruimte gegeven aan trainees en stagiairs. Het aantal 
trainees in 2020 betrof vijf. Het aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van 
een stageplaats binnen Woonbron is 23. Dit zijn er meer dan in 2019.

Net als in voorgaande jaren nemen medewerkers van Woonbron deel aan 
diverse activiteiten die JINC organiseert. JINC geeft jongeren een kans om op 
diverse manieren kennis te maken met de praktijk. Een aantal medewerkers van 
Woonbron heeft in drie sessies aan totaal 26 leerlingen sollicitatietrainingen 
gegeven. Daarnaast zijn er bliksemstages georganiseerd. Helaas zorgde corona 
er wel voor dat er minder trainingen en stages waren dan beoogd. 
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Financiële continuïteit

Het waarborgen van de financiële continuïteit is onderdeel van goed  
rentmeesterschap. Om middelen beschikbaar te hebben of beschikbaar te 
krijgen voor het realiseren van de ambities van Woonbron zal de organisatie  
op zowel korte als op lange termijn financieel solide moeten zijn. Het eigen 
vermogen moet gepast meebewegen met onze omvang en opgave, waarbij  
het uitgangspunt is om niet (structureel) in te teren op het eigen vermogen.  
De financiële ratio’s Interest Coverage ratio (ICR), Solvabiliteit (S) en  
Loan to Value (LtV) houden we binnen onze interne eisen en die uit het  
gezamenlijk beoordelingskader van Aw/WSW. 

In ons jaarplan 2020 hanteerden we de volgende indicatoren om te sturen op 
onze financiële continuïteit: 

Indicatoren financiële continuïteit Doel Realisatie

Interest Coverage Ratio 1,90 1,91

Solvabiliteit 31,9% 38,1%*

LtV 53,8% 51,7%*

*  In het nieuwe beoordelingskader van WSW en Aw dat in 2018 in werking trad, is de beleidswaarde de waarderingsgrondslag 

voor het bepalen van de financiële balansratio’s. De beleidswaarde sluit aan op de methodiek van marktwaarde in verhuurde 

staat, waarbij in vier eenduidige stappen de verantwoording van de maatschappelijke opgave ten opzichte van de markt-

waarde inzichtelijk wordt gemaakt.

Jaarresultaat

Ons jaarresultaat over 2020 bedraagt € 490,6 mln. (2019: € 567,3 mln.). Net als 
in de afgelopen jaren is dit resultaat grotendeels te danken aan de positieve 
ontwikkeling van de marktwaarde. Hierop hebben we beperkte invloed; de 
marktwaarde is volatiel. Voor het financiële presteren geeft het operationele 
resultaat een beter beeld, want daarin blijven de marktwaardeontwikkeling, 
waardeveranderingen van overige immateriële vaste activa en de effecten van 
verkopen en belastingen buiten beschouwing. Het operationele resultaat over 
2020 bedraagt € 34,9 mln. (2019: € 34,2 mln.).

Rendement

In onze portefeuillestrategie stellen we een direct rendement van 2,0% als doel 
voor de DAEB portefeuille. Voor niet-DAEB is dit 4,0%. Bij het direct rendement 
wordt het saldo van de kosten en opbrengsten van de huurexploitatie afgezet 
tegen de marktwaarde van het vastgoed. Over 2020 bedraagt het direct rende-
ment van onze totale portefeuille 1,8%. Dit is 0,1%-punt lager dan het direct 
rendement van 2019. De belangrijkste oorzaak daarvan is de sterk gestegen 
marktwaarde. Doordat de opbrengsten niet meestijgen wordt het direct rende-
ment onder druk gezet. Het direct rendement van de DAEB-portefeuille 
bedraagt over 2020 ook 1,8% en blijft daarmee achter bij de doelstellingen uit 
de portefeuillestrategie. Voor niet-DAEB is het direct rendement 2,5%. Ook dit 
is lager dan waar we volgens de portefeuillestrategie naartoe willen groeien.



Organisatie 37Woonbron Bestuursverslag 2020
Cijfers 

en KPI’s Factsheets Governance Verslag 
RvCSpeerpuntenVoorwoord

RvB

Woonbron Bestuursverslag 2020      Financiële continuïteit

Vermogenspositie 

Het vastgoed wordt in de jaarrekening gewaardeerd op marktwaarde in  
verhuurde staat. De marktwaarde van ons bezit bedraagt eind 2020 € 5,2 mld. 
(2019: € 4,8 mld.). Op basis van marktwaarde bedraagt het eigen vermogen van 
eind 2020 € 4,2 mld. (2019: € 3,7 mld.). Daarmee is de solvabiliteit, oftewel de 
verhouding tussen het eigen vermogen en ons balanstotaal, per eind 2020 
61,9% (2019: 59,7%). Hoewel de positieve marktwaardeontwikkeling uiteraard 
gunstig is voor Woonbron, is het ook van belang om te beseffen dat het  
vermogen ‘in de stenen’ zit.

Op basis van de beleidswaarde bedraagt de waarde van het bezit eind 2020  
€ 2,6 mld. (2019: € 2,5 mld.). Het eigen vermogen bedraagt op basis van 
beleidswaarde eind 2020 € 1,6 mld. (2019: € 1,4 mld.). De solvabiliteit bedraagt 
bij deze waardering 38,1% (2019: 36,3%). Ten opzichte van de norm zoals 
opgenomen in het gezamenlijk beoordelingskader van Aw/WSW blijft  
Woonbron hiermee ruim binnen het kader.

De beleidswaarde geeft inzicht in de verdiencapaciteit van het vastgoed in 
exploitatie uitgaande van het beleid van Woonbron. De grondslagen voor de 
beleidswaarde komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de 
marktwaarde. De beleidswaarde wordt bepaald door de volgende aanpassingen 
door te voeren op de marktwaarde:
1.  Beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het doorexploiteer-

scenario uit de marktwaardeberekening afgedwongen.
2.  Betaalbaarheid: in het doorexploiteerscenario wordt de markthuur  

vervangen door de streefhuur.
3.  Kwaliteit: het instandhoudings- en mutatieonderhoud uit de marktwaarde-

berekening wordt vervangen door de eigen onderhoudsnorm, gebaseerd 
op de langjarige onderhoudscyclus op basis van instandhouding.

4.  Beheer: de beheerkosten uit de marktwaardeberekening worden vervangen 
door een beheernorm die aansluit met de jaarlijkse werkelijke uitgaven voor 
beheer en leefbaarheid.

In de waterval hieronder wordt getoond hoe de afslag van markt- naar  
beleidswaarde is opgebouwd.

Het verschil tussen het eigen vermogen op basis van marktwaarde en het eigen 
vermogen op basis van beleidswaarde heet de ‘maatschappelijk bestemming’. 

Vermogenspositie Woonbron 2020 Marktwaarde Beleidswaarde

Eigen vermogen (x € 1 mln.) 4.155 1.566

Solvabiliteit 61,9% 38,1%

Marktwaarde waterval (x € 1 mln.)

€ 0

€ 1.000

€ 2.000

€ 3.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 5.000

Marktwaarde Beschikbaarheid Betaalbaarheid Kwaliteit Beheer Beleidswaarde

5.205 259
982

933

414

2.617



Organisatie 38Woonbron Bestuursverslag 2020
Cijfers 

en KPI’s Factsheets Governance Verslag 
RvCSpeerpuntenVoorwoord

RvB

Woonbron Bestuursverslag 2020      Financiële continuïteit

Dit impliceert dat circa 62% van het totale eigen vermogen niet of pas op zeer 
lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleids-
waarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.

Investeringen 2021-2025

Onze investeringen in de komende 5 jaar bedragen € 1.127 mln. Dit bestaat  
uit € 280 mln. investeringen in nieuwbouw van 922 woningen, € 250 mln. 
investeringen in verbeteringen van de bestaande voorraad en € 74 mln. voor 
aansluitingen op het warmtenet en realisatie van onze duurzaamheidsvisie. 
Daarnaast reserveren we een fors bedrag voor de overname van een deel van 
het Vestia-bezit in Zuidplas. De overige bedragen betreffen terugkopen van 
onder voorwaarden verkochte woningen.

Inmiddels is duidelijk dat in 2021 een eenmalige huurbevriezing plaatsvindt.  
Dit verlaagt onze investeringsruimte aanzienlijk. Tegelijk is ook bekend  
geworden dat vanaf 2022 een structurele verlaging van de verhuurderheffing 
wordt doorgevoerd ter compensatie van de huurbevriezing. Omdat nog on -
duidelijk is hoeveel deze voor Woonbron zal bedragen, is nog niet exact in  
te schatten wat de precieze effecten op onze investeringsruimte zullen zijn.  
Dit bepalen we zodra de compensatieregeling helder is.

Financierbaarheid/ beoordeling WSW

Woonbron moet minimaal aan de voorwaarden van het WSW voldoen om 
geborgde financiering aan te kunnen trekken. WSW stelt jaarlijks een risicoscore 
vast op basis van een beoordeling van de financial en business risks. Woonbron 
is dit jaar wederom ingedeeld in de laagste risicoklasse en kan, binnen de 
ruimte van het borgingsplafond, leningen aantrekken met WSW-borging.

Leningenportefeuille

De leningenportefeuille van Woonbron nam in 2020 met € 11,4 mln. toe tot  
€ 1.373 mln. De gemiddelde gewogen rente van onze leningen en derivaten 
bedraagt eind 2020 3,12% (3,06% per eind 2019). Gezien de extra investeringen 
die voor 2020 waren ingerekend, kon het investeringsprogramma in 2020 niet 
gefinancierd worden uit de operationele kasstroom.

Eind 2020 bedraagt de leningenportefeuille € 1.373 mln. Dit stijgt in vijf jaar tijd 
met € 519 mln. naar € 1.892 mln. Deze stijging wordt veroorzaakt door de 
investeringen die we moeten financieren. Omdat tegelijk de opbrengsten van 
vastgoedverkopen dalen naar ongeveer € 400 mln. is het noodzakelijk om extra 
leningen aan te trekken. Specifiek is rekening gehouden met een stijging van  
de leningenportefeuille door de overname van een deel van het Vestia-bezit in 
de gemeente Zuidplas. Deze is ingerekend als activa/passiva transactie, waarbij 
de nominale waarde van de over te nemen leningen zo’n 50% van de markt-
waarde van dit bezit is.

Indicatieve bestedingsruimte

Tegelijk met het verschijnen van het rapport ‘Opgave en middelen’ is de IBW 
gepubliceerd. Hiermee informeerde de minister de gemeenten op basis van  
de jaarcijfers 2019 over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties: 
de ruimte om additionele leningen aan te trekken voor investeringen, uitgaande 
van de minimale eisen voor de financiële ratio’s als ICR, LtV en solvabiliteit.  
De indicatieve bestedingsruimte in de DAEB-tak bedraagt volgens deze  
berekening € 281 mln. voor nieuwbouw of € 6,48 mln. per jaar aan huur-
matiging. In de niet-DAEB-tak heeft Woonbron een additionele ruimte van  
€ 114 mln. als bijdrage aan DAEB. 
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Door bestuur en directie is een risico-raamwerk opgesteld, waarin de  
belang rijkste strategische risico’s voor Woonbron zijn uitgewerkt. Hierbij  
was de strategie van Woonbron het vertrekpunt. Voor elk van de risico’s zijn  
de oorzaken en de potentiële gevolgen uitgewerkt. Het raamwerk vormt de  
basis voor het vaststellen van de strategische risicokaart voor Woonbron.  
De strategische risicokaart is hiervan de resultante. 

Na vaststelling van de meerjarenbegroting zullen de strategische risico’s naar 
scenario-analyses worden vertaald. Ook zal de ‘risk appetite’ expliciet worden 
vastgesteld. Vervolgens worden de inzichten in (de impact van) de strategische 
risico’s en de door Woonbron geformuleerde risk appetite met elkaar 
geconfronteerd.
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Risicobeheersing

1.1 Landelijke politiek

1.2 Lokale politiek

1.3  Afnemende leefbaarheid

1.4  Duurzaamheidsambitie niet realiseerbaar

1.5  Ongunstige ontwikkeling bouwsector

1.6 Samenwerking met derden

1.7 Externe fraude/criminaliteit

1.8 Klimaatadaptie

1.9  Renterisico

2.1 Kwaliteit en samenstelling portefeuille

2.2  Omvangrijk VvE bezit

2.3 Personeelsrisico

2.4 Risico organisatie structuur

2.5 Risico cultuur, houding en gedrag

2.6 Systemen en data onvoldoende op orde
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Covid-19 

Zoals toegelicht in de jaarrekening heeft de Covid-19-uitbraak en maatregelen  
die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus te 
beheersen beperkt negatieve gevolgen gehad voor Woonbron in 2020. Naast de 
reeds bekende effecten leidt de macro-economische onzekerheid tot verstoring 
van de economische activiteit en is het onbekend wat de eventuele gevolgen op 
langere termijn voor onze bedrijfsactiviteiten zijn. De schaal en duur van deze 
pandemie blijven onzeker, echter gezien de beperkte impact tot op heden blijft 
het onzeker wat verdere gevolgen zijn voor onze bedrijfsactiviteiten. 
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Koersdocument Woonbron ‘Thuis in de wijk’

In 2020 is hard gewerkt aan het bepalen van onze koers voor de komende jaren. 
Ons bedrijfsplan ‘Wonen met kwaliteit’ met een looptijd van drie jaar (2018-
2020) ging het laatste jaar in en vanaf 2021 is dus een nieuw kader nodig voor 
ons handelen. We kozen bewust voor een andere vorm. We zien dat de wereld 
om ons heen snel verandert, waardoor een ander soort kader nodig is. We 
willen een abstracte en robuuste koers voor een langere periode, die wordt 
vertaald naar doelen voor de kortere termijn. Zo geven we een vergezicht  
naar onze bewoners, professionele partner en medewerkers, en blijven we 
tegelijkertijd voldoende flexibel en veerkrachtig om snelle veranderingen in 
onze omgeving het hoofd te bieden. 

Het proces om te komen tot de nieuwe koers is zeker zo belangrijk als de 
inhoud ervan. De visitatie eind 2019 gaf het belang aan van het betrekken van 
onze stakeholders bij het formuleren van onze koers en het bepalen van onze 
prioriteiten. Dit is precies wat we deden in 2020. Het liefst werkten we daarbij 
van buiten naar binnen. Door corona echter zagen we ons genoodzaakt om 
eerst intern de discussies te beginnen, waarna we alsnog intensief het gesprek 
aangingen met onze partners. Het startpunt was ‘de droom van Woonbron’, 
geformuleerd en uitgedragen door het bestuur. Daarop volgden onder meer 
gesprekken met de Raad van Commissarissen, het directieteam, alle gebieds-
teams en de overige collega’s van Woonbron, een paneldiscussie met externe 
experts, en – net in 2021 – gesprekken met al onze lokale stakeholders.  

Op het moment van het verschijnen van dit bestuursverslag moet het koers-
document gereed zijn en de basis vormen voor het handelen van alle  
Woonbronmedewerkers in de komende jaren.

Participatie bewoners

Naast de halfjaarlijkse overleggen vond op diverse momenten afstemming 
plaats over een breed scala aan onderwerpen waarover overleg is geweest met 
de bewonersvertegenwoordigingen. Naast de jaarlijkse onderwerpen zoals de 
huurverhoging en de prestatieafspraken met de gemeenten, kwamen in 2020 
onder andere ook het beleidskader huisvesting bijzondere doelgroepen en de 
algemene huurvoorwaarden aan de orde. 

In 2020 richtten ex-bestuursleden van de stichting CPRW (Concern Participatie-
raad Woonbron) een tweede bewonersorganisatie op, de vereniging RBRW 
(Regionale Bewonersraad Woonbron). Hoewel Woonbron de voorkeur heeft 
voor één centrale organisatie voor haar huurders, erkende Woonbron – na lang 
beraad – beide organisaties die zich richten op de inhoud. Tegelijkertijd is 
dringend verzocht een verkenningstraject naar draagvlak voor bemiddeling te 
starten. En, indien er draagvlak mocht zijn, te starten met bemiddeling met als 
doel te komen tot een gedragen samenwerking met heldere werkafspraken.

Woonbron Bestuursverslag 2020      Governance 
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Belangrijke zorg van de huurdersvertegenwoordigers is de betaalbaarheid, 
zeker met de coronacrisis. Ook wij volgen – met de corporatiesector en de 
gemeenten – de ontwikkelingen op de voet en stemmen onze maatregelen 
hierop af. We denken goed na over diverse aspecten die onze bewoners  
zouden kunnen raken door de coronacrisis en maandelijks bekijken we of de 
maatregelen voldoende zijn en of we moeten bijsturen. Dit vergt maatwerk.
In de praktijk ervaren vooral de huurders van bedrijfsruimten de negatieve 
impact van corona, omdat hun inkomsten soms wegvallen. De afspraak om  
niet te ontruimen als gevolg van de coronacrisis heeft echter geleid tot een 
historisch laag aantal uitzettingen.

Participatie bij projecten

We betrekken onze bewoners bij onderhouds- en renovatieprojecten en  
intensiveren dat de komende jaren. Zo startte in 2020 een pilot in Delft met de 
Mozartflat en zijn we in Nissewaard bezig met het verstevigen van de inspraak 
in het project Snoekenveen. Ook informeerden we naar de wensen van de 
bewoners in de Grasbuurt in Ommoord en de bewoners in het Van der Hilstblok 
in Delfshaven. Het uitverhuistraject van het grootschalige vernieuwbouwproject 
in woongebouw De Kreek in IJsselmonde wisten we in samenspraak met de 
bewonerscommissie goed af te sluiten.

Prestatieafspraken

We maakten eind 2019 voor 2020 prestatieafspraken met alle gemeenten 
waarin we actief zijn. Daarmee legden we vast wat we in 2020 bijdroegen aan 
goed en betaalbaar wonen voor onze klanten in Delft, Dordrecht, Nissewaard 
en Rotterdam. De prestatieafspraken maken voor onze bewoners en partners 
inzichtelijk wat we doen en wat ze van ons mogen verwachten. Eind 2020 
kwamen we in Dordrecht, Delft en Nissewaard ook de afspraken voor 2021 
overeen. De afspraken voor Rotterdam golden voor 2020-2021, die hoefden 
niet opnieuw getekend te worden. 

Onze plannen voor het komende jaar kwamen na goede inhoudelijke  
gesprekken met gemeenten en huurdersvertegenwoordiging tot stand.  
Interesse in de prestatieafspraken 2020? Op de pagina Publicaties op onze 
website vindt u deze.

Woonbron Bestuursverslag 2020      Governance 
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Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

Carnisse is ‘onze’ wijk binnen het gebied van het NPRZ. We bezitten zo’n  
650 woningen in de wijk, waarvan een relatief groot deel is verkocht onder 
voorwaarden. Hiermee zijn we in staat om de rol van betrokken buurman te 
vervullen, omdat we in veel straten in de wijk een positie hebben. We zetten 
sterk in op beheer, onder meer via de inzet van twee wijkconciërges. Zij vormen 
een onmisbare schakel tussen bewoners, gemeente en andere organisaties in 
de wijk. Zij combineren de rol van complexbeheerder voor Woonbron met de 
rol van beheerder van de gemeente voor de wijk als geheel. Woonbron en 
gemeente Rotterdam bekostigen hun inzet samen. Met Verenigingen van
Eigenaars (VvE’s) nemen we de verantwoordelijkheid om noodzakelijk onder-
houd uit te voeren en om voldoende onderhoudsreserves op te bouwen.  
We leveren daarnaast een bijdrage aan VVE010. Deze organisatie zorgt,  
met name op Zuid, voor het activeren en ondersteunen van VvE’s. Met de 
gemeente en de andere corporaties zijn we in overleg met de Autoriteit 
woningcorporaties gekomen tot afspraken over de inzet in de komende jaren.

De locatie Urkersingel is in het kader van het NPRZ bestempeld als kansrijk voor 
een herontwikkeling. Dit vanwege de ligging nabij het Zuiderpark en aan een 
mooie singel. Door een verlaging van het aantal woningen is een wijziging te 
realiseren in het woningaanbod. Hiervoor worden woningen op deze locatie 
aangekocht. Dit proces verloopt voorspoedig.

Een andere locatie in Carnisse met ontwikkelpotentie is de Eilandenbuurt.  
Ook hier worden woningen aangekocht met het doel om deze op te knappen 
en samen te voegen waar mogelijk, om zo grotere woningen te maken. Het 
helpt daarbij om de woningen in het beoogde gebied als eerste aan te kunnen 
kopen, uiteraard met instemming van de eigenaren. Daarom heeft het Rotter-
damse college van Burgermeester en Wethouders in november 2020 besloten 
om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de woningen in het genoemde 
gebied te laten gelden.
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Voorzitter Raad van Commissarissen Siebe Riedstra: “Ik kijk  
vol verwondering en bewondering terug op het jaar 2020. 
Verwondering over de initiatieven en creativiteit van de mede-
werkers van Woonbron in zo’n ingrijpende crisistijd. Bewondering 
voor de inzet van de hele Woonbroncommunity, en dan doel ik 
ook op de mensen waarmee we samenwerken, voor de inzet voor 
veilig en gezond wonen in de wijken waarin we actief zijn. 
Ondanks corona ben ik toch een ochtend meegelopen met een 
Woonbroncollega, en dan zien je hoe belangrijk dat is tijdens zo’n 
onzekere periode. Maar ook bewondering dat we naast al die 
zaken die onze aandacht vroegen ook te werken aan een nieuw 
Koersdocument en een visie op duurzaamheid. Want werken aan 
een visie voor de toekomst zal ons en onze omgeving inspireren 
voor de (nieuwe) maatschappelijke opgaven. En dan hebben we 
ook als RvC gezien hoe hard gewerkt is aan het verbeteren van 
de eigen organisatie. Intensief en zorgvuldig is gewerkt aan de 
I&A outsourcing. En niet in de laatste plaats ben ik blij dat met de 
twee nieuwe leden van de RvC, waarmee deze meer divers qua 
leeftijd en achtergrond is geworden”.   

De missie van Woonbron vormt het uitgangspunt voor het handelen van het 
bestuur en de Raad van Commissarissen. Ons leidende principe ‘Thuis in de 
wijk’ moet de koers bepalen. Het bestuur en de Raad van Commissarissen 
dragen ieder in hun eigen rol en in onderlinge wisselwerking en samenwerking 
bij aan de realisatie van doelstellingen en waarden van Woonbron.  

De belangrijkste thema’s van het jaar 2020 voor de RvC waren: 
	) de politiek/maatschappelijke gevolgen van Corona en de financiële uit-
dagingen van woningcorporaties (verhuurdersheffing en bevriezing huren);

	) het voornemen van de RvB om de I&A functie te outsourcen;
	) de werving van 2 nieuwe leden voor de RvC;
	) de voorbereiding op de besluitvorming inzake toekomst Vestia en,
	) het begeleiden en meedoen aan de totstandkoming van een breed gedragen 
Koersdocument. 

In dit hoofdstuk beschrijft Woonbron haar governancestructuur en naleving van 
de Governancecode Woningcorporaties. 

Verslag  
Raad van Commissarissen
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Governancestructuur
Op 1 januari 2020 is de herziene Governancecode ingegaan. Het bestuur en de 
Raad van Commissarissen onderschrijven de herziene Governancecode Woning-
corporaties en nemen deze als uitgangspunt bij hun werkzaamheden Niet alleen 
omdat dit in lijn is met de Woningwet en Governancecode zelf, maar vooral 
omdat wij trots zijn op ons werk en daar graag open over zijn. Bestuur en Raad 
van Commissarissen zien toe op integer handelen en zijn daar ook zelf op 
bespreekbaar. Dat doen zij niet alleen door een Integriteitscode en Klokken-
luidersregeling op te stellen, maar vooral door dilemma’s zichtbaar en bespreek-
baar te houden.

De Raad van Commissarissen hanteert bij het toezicht op het bestuur een 
toetsings- en toezichtskader. Dit kader bevat (externe) wet- en regelgeving,  
de (interne) statuten en reglementen en zowel zachte als harde controls. Bij 
investeringen waarborgt Woonbron de maatschappelijke waarde door gebruik 
te maken van het drie kamer-model. Het model weegt de Vermogenskamer,  
de Vastgoedkamer en Maatschappelijke kamer af waardoor Woonbron haar 
meerwaarde als ondernemer met een maatschappelijke taak, beter voor het 
voetlicht kan brengen.

Raad van Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de maatschappelijke 
en financiële prestaties van Woonbron. Het bestuur is – in overleg met huur-
ders(organisaties), gemeente en andere belanghouders – verantwoordelijk  
voor de realisatie van de doelstellingen, voor de strategie en het beleid. Ook  
is het bestuur verantwoordelijk voor de structurele financierbaarheid van de 
organisatie en de beheersing van de risico’s. Het bestuur geeft leiding aan  
de werkzaamheden van Woonbron, beheert en ontwikkelt de organisatie en 
treedt op als werkgever van de medewerkers. Het bestuur vertegenwoordigt 
Woonbron naar buiten. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van 
Commissarissen. 

Besluitvorming vindt plaats krachtens de statuten en het bestuursreglement. 
Daarnaast is het bestuursreglement bedoeld om op basis van de organisatie-
filosofie en good governance de taken en verantwoordelijkheden te verdelen. 
Hierdoor wordt ook invulling gegeven aan onafhankelijkheid, integriteit en 
verantwoordingsplicht van de Raad van Bestuur.

Directieteam
Woonbron kent naast de Raad van Bestuur een directieteam (DT). Het DT komt 
wekelijks bij elkaar en heeft een adviserende rol aan de RvB. De RvB neemt een 
zelfstandig besluit maar neemt het advies van het DT mee in haar afweging.  
Het DT bestaat uit vier directeuren, aangevuld met de manager Vastgoedsturing 
& Beleid en manager Financiën & Bedrijfsvoering.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid 
van het bestuur, de financiële situatie, op de algemene gang van zaken binnen 
Woonbron en de met haar verbonden dochtermaatschappijen. Door het geven 
van gevraagd en ongevraagd advies vervult de Raad van Commissarissen de rol 
van klankbord van het bestuur. De Raad van Commissarissen stelt het bestuur 
van Woonbron samen en treedt op als werkgever van het bestuur. De Raad van 
Commissarissen ziet erop toe dat de visie en koers in lijn blijven met wettelijke 
kaders en toetst op risico en resultaten, in financiële en volkshuisvestelijke zin. 
En mochten de kernwaarden van Woonbron in het geding komen, komt de 
Raad van Commissarissen in actie. Voor de uitoefening van zijn taak oriënteert 
de Raad van Commissarissen zich op wat er bij de huurders(organisaties),  
de gemeente en andere belanghouders leeft en weegt de verschillende  
belangen evenwichtig tegen elkaar af. De besluitvorming wordt voorbereid  
en gefaciliteerd door de drie commissies, te weten de Remuneratiecommissie, 
de Auditcommissie en de Commissie Maatschappij.
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De samenstelling en verantwoording van de Raad van Commissarissen is  
nader beschreven in het RvC-reglement. 
Onderdelen daarvan zijn:

	) de profielschets van de RvC-leden;
	)  benoeming en het rooster van aftreden;
	)  inrichting van de informatievoorziening.

In 2020 is de algemene profielschets van de RvC-leden herzien. In de profiel-
schets worden eisen gesteld aan de competenties en samenstelling van de RvC. 
Deze eisen zorgen ervoor dat de RvC naast een diverse samenstelling ook de 
juiste kennis en ervaring in huis heeft.

Leden Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat op 31 december 2020 uit zes personen. 
De zittingsduur als RvC-lid is maximaal twee keer vier jaar zoals vastgelegd in  
de Governancecode en het RvC-reglement. Meer gegevens over de RvC-leden 
kunt u vinden in bijlage 3.

In december 2020 zijn Guillaume Jetten en Karin Doms na afloop van hun 
tweede termijn afgetreden volgens het rooster van aftreden. De Raad van 
Commissarissen en het bestuur hebben hun dank en waardering uitgesproken 
voor hun inspanningen in de afgelopen jaren. 

In december 2020 is ook de samenstelling van de commissies gewijzigd.  
Meer gegevens over de commissies kunt u vinden in bijlage 3. 

Herbenoeming
Op 17 oktober 2020 liep de eerste termijn van Anja IJlstra af volgens het 
rooster van aftreden. Anja IJlstra heeft zich beschikbaar gesteld voor een 
tweede termijn. De Raad van Commissarissen heeft Anja IJlstra herbenoemt 
voor een tweede termijn van vier jaar. De Autoriteit Woningcorporaties heeft 
een positieve zienswijze afgegeven voor de herbenoeming. 

Werving leden Raad van Commissarissen
In 2020 zijn twee posities vacant gekomen vanwege het aflopen van de zittings-
termijn van twee leden van de Raad van Commissarissen (Karin Doms en 
Guillaume Jetten). De RvC heeft zich na de aankondiging van het vertrek 
beraden over de selectieprocedure. Hiervoor is een wervings- en selectie-
commissie samengesteld, bestaande uit een afvaardiging van de RvC, het 
bestuur (adviserend) en de huurdersorganisaties. 

Een drietal werving- en selectiebureaus zijn gevraagd om een offerte uit te 
brengen voor de ondersteuning, waarna de keuze is gevallen op Colourful 
People. Hiermee is op professionele manier begeleiding van de procedure 
geborgd, een breder netwerk van potentiële kandidaten aangeboord en kon  
de RvC door het bureau kritisch worden bevraagd waarmee het profiel en de 
keuze voor de kandidaat kon worden aangescherpt. Door de RvC is een  
algemeen profiel opgesteld, welke voorafgaand aan de procedure nog is 
bijgewerkt. Vervolgens is het algemene profiel uitgewerkt tot twee profielen 
voor de twee kandidaten. Eén met een financieel profiel en één met een vast-
goedprofiel. Het profiel is opgesteld naar aanleiding van interviews met  
verschillende RvC-leden, het bestuur en de Huurdersorganisaties. Het profiel  
is vastgesteld door de RvC en vormde daarmee de basis voor de procedure. 

Op 30 juli 2020 is de vacature gepubliceerd in het FD en op 1 augustus 2020  
in de Volkskrant. Ook is de vacature gepubliceerd op de websites van het 
wervings- en selectiebureau en Woonbron. In totaal zijn voor beide functies  
40 kandidaten in beeld geweest en getoetst aan het profiel. Uit de potentiele 
kandidaten is op basis van uitgebreide gesprekken een eerste voorselectie 
gemaakt. Op 4 september 2020 is deze selectie van kandidaten (midlist)  
besproken met de werving- en selectiecommissie. Het betrof zes kandidaten 
voor het financiële profiel en vijf kandidaten voor het vastgoedprofiel. 
In gezamenlijkheid is besproken welke kandidaten door Colourful People 
zouden worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken (shortlist). 
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Door de selectiecommissie werd besloten om acht kandidaten voor de selectie-
gesprekken uit te nodigen (voor ieder profiel vier kandidaten). Deze gesprekken 
tussen de kandidaten en leden van de selectiecommissie hebben plaats-
gevonden op 10 en 18 september 2020. 

De gesprekken kende twee rondes:
	) Een eerste ronde met de leden van de selectiecommissie, waarin een eerste 
selectie is gemaakt van kandidaten die op basis van de selectiecriteria 
benoembaar geacht werden. Daarbij werd tevens door de huurdersvertegen-
woordigers aangegeven of zij de benoembare kandidaten ook geschikt achten 
voor de positie van huurderscommissaris. 

	) De benoembare kandidaten werden uitgenodigd voor een tweede gesprek 
met alle overige leden van de RvC. 

Uit de kandidaten met een vastgoed profiel werd één kandidaat uitgenodigd 
voor de tweede ronde. Uit de kandidaten met een financieel profiel zijn twee 
kandidaten uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze tweede ronde heeft 
plaatsgevonden op 30 september 2020 met de overige leden van de RvC  
en RvB.

Op basis van deze gesprekken werden uiteindelijk de twee kandidaten  
geselecteerd. De kandidaat met het vastgoed profiel, Abdel Salemi, is unaniem 
door de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties voorgedragen als 
huurderscommissaris. Op basis van het tweede gesprek is gekozen voor de 
kandidaat met het financieel profiel, Peter-Willem van Lindenberg. De OR heeft 
positief advies gegeven voor deze benoeming. 

De Autoriteit Woningcorporaties heeft een positieve zienswijze afgegeven voor 
beide benoemingen. Beiden nieuwe commissarissen maken onderdeel uit van 
de Auditcommissie. Peter-Willem van Lindenberg is benoemd tot voorzitter van 
de Auditcommissie.

Accountant
De accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en de Raad 
van Commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle van de 
jaarstukken. Het functioneren van de accountant wordt tenminste een keer per 
vier jaar geëvalueerd door het bestuur en de auditcommissie. De uitkomsten 
hiervan worden besproken in de voltallige RvC. BDO is sinds 2017 de  
controlerend accountant.

Visitatie
Woonbron laat zich één keer per vier jaar visiteren waarbij een gestructureerd 
oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijke en maatschappelijke  
presteren. Eind 2019 werd een visitatie afgerond met een goed resultaat.

Integriteitscode, Klokkenluidersregeling en klachtenreglement
Woonbron vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar 
handelen. Daarom beschikt Woonbron over een integriteitscode die Woonbron 
via haar website openbaar heeft gemaakt. Elke medewerker is contractueel 
gebonden zich aan de integriteitscode te houden. Woonbron heeft daarnaast 
een klokkenluidersregeling, medewerkers die het vermoeden van een misstand 
hebben, kunnen deze desgewenst anoniem melden aan het meldpunt.  
De regeling borgt dat de melding wordt onderzocht en dat de betreffende 
medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties. Medewerkers kunnen deze 
regeling via het medewerkerportaal van Woonbron raadplegen, ook externen 
worden via de site geattendeerd op de mogelijkheden om misstanden te 
melden. De integriteitscode en klokkenluidersregeling zijn in 2020 herzien.

Tot slot beschikt Woonbron ook over een klachtenreglement voor klachten van 
bewoners en is zij aangesloten bij een regionale klachtencommissie. De Raad 
van Commissarissen wordt jaarlijks geïnformeerd over de klachten van het 
afgelopen jaar. Het totaal aantal klachten voor 2019 kwam uit op 1325 en de 
interne afspraken zijn voor 85% nagekomen. Daarmee zijn de doelen voor 2019 
behaald.
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Tegenstrijdig belang en nevenfuncties Raad van Bestuur
Er vonden in het verslagjaar geen transacties plaats met tegenstrijdige belangen 
door de raad van bestuur en/of een van de bestuurders. De RvC heeft geen 
aanwijzingen dat zich transacties met mogelijk tegenstrijdige belangen van de 
RvB hebben voorgedaan. Voor de nevenfuncties van de bestuurders wordt 
verwezen naar bijlage 3. 

Risicomanagement en interne beheersing
De onderdelen van het interne risicobeheersing en controlesysteem bij  
Woonbron zijn beschreven. Vanuit de management-letter 2019, het 
accountants verslag 2019 en de management-letter 2020 zijn verschillende acties 
uitgezet om het risicomanagement en de interne beheersing te verbeteren.

Permanente educatie 
In 2015 is een permanente educatie voor commissarissen vanuit de VTW  
ingevoerd. De RvC wil blijvend haar kennis ontwikkelen door trainingen en 
cursussen, daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgeronde 
permanente-systematiek is hierop van toepassing. In het jaar 2020 diende  
ieder RvC-lid minimaal 5 PE-punten te behalen. Ook het bestuur blijft zich 
ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Beide bestuurders  
zullen in dit tijdvak hun punten behalen.

Huurdersorganisaties
Woonbron heeft een huurdersorganisatie Stichting Concern Participatie Raad 
Woonbron (CPRW) en een huurdersorganisatie Regionale Bewoners Raad 
Woonbron (RBRW). In de CPRW en RBRW zijn alle bewonerscommissie  
verenigd. Het contact tussen de RvC en de CPRW verloopt in de regel via de 
commissarissen die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) zijn benoemd. 
De huurderscommissarissen hebben gedurende het jaar informeel contact met 
de huurdersorganisatie. Eén keer per jaar is formeel overleg met de RvC en 
huurdersorganisaties. 

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft tweemaal per jaar een gesprek met de voltallige 
Raad van Commissarissen over o.a. het jaarverslag, werkplan/begroting en 
diversen onderwerpen. Ook is gesproken met de OR over input voor de  
beoordelingsgesprekken van de bestuurders. Beide partijen spreken hun 
waardering uit voor wat door Woonbron en haar medewerkers is verricht,  
de open communicatie en het vertrouwen in de toekomst.

Activiteiten en besluitvorming
De RvC kwam in 2020 formeel zes keer in vergadering bijeen en één keer met  
een technische briefing. Daarnaast vonden een (informele) tweedaagse over 
o.a. de strategie en een zelfevaluatie plaats. Naast de vergaderingen waren er 
besprekingen in verschillende commissies en tijdens diverse bijeenkomsten.  
Het bestuur, de bestuurssecretaris en de manager Financiën en Bedrijfsvoering 
zijn aanwezig tijdens deze besprekingen. Verder kan de RvB tijdens  
vergaderingen en besprekingen specifieke kennis inroepen door een mede-
werker mee te nemen. In de reguliere vergaderingen werden jaarverslag, 
tertiaalrapportages, projectkaders en bijbehorende bestuursbesluit besproken. 

In 2020 werd de zelfevaluatie extern begeleid door Marilieke Engbers, onder-
zoeker en opsteller van het themaonderzoek Kracht en Tegenkracht (op verzoek 
van de AW) naar de ontwikkeling van de kracht van de bestuurder en de tegen-
kracht van RvC’s. De zelfevaluatie werd gehouden op 22 september 2020. In de 
zelfevaluatie werd het themaonderzoek toegelicht en besproken aan de hand 
van een presentatie. Vervolgens werd de commissarissen gevraagd om een 
subjectief oordeel te geven over de prestaties van de organisaties, het bestuur, 
de Raad van Commissarissen en de eigen prestaties door het geven van cijfers. 
Aan de hand daarvan werd besproken hoe de Raad van Commissarissen tegen 
het eigen functioneren aankijkt. Daarbij is gereflecteerd op het vergaderproces 
en zijn concrete doelstellingen besproken om het goede te behouden, maar de 
organisatie, het bestuur en de Raad van Commissarissen (nog) beter te laten 
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functioneren. De Raad van Commissarissen heeft de uitkomsten uit deze zelf-
evaluatie ter harte genomen. De Remuneratiecommissie en Bestuurssecretaris 
hebben de uitkomsten vertaald naar concrete actiepunten voor de Raad van 
Commissarissen.

Besluitvorming in 2020
De RvC heeft in 2020 verschillende onderwerpen besproken en waar nodig 
goedgekeurd. De belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden waren:

	) Programmabesluit Bethelpark
	) Ambitiedocument Gillisbuurt
	) Herziene governancecode
	) Programmabesluit Vogelbuurt buitengebied
	) Corona
	) Jaarstukken 2019
	) Biedingen prestatieafspraken
	) Inventarisatie risico’s verbonden ondernemingen
	) Warmtenet initiatieven Delft, Dordrecht en Rotterdam
	) Voortgang portefeuillestrategie
	) Klachten 2019
	) Outsourcing I&A
	) Uitvoeringsbesluit De Kreek
	) Ontvlechtingsdocument VastgoedService
	) Alliantievorming
	) Startbesluit koningskwartier (Zuidplas)
	) Programmabesluit Mozartflat
	) Koersdocument
	) Duurzaamheidsvisie
	) Honorering en rooster van aftreden
	) Benoeming nieuwe commissarissen 
	) Herbenoeming commissaris
	) Overzicht nevenactiviteiten Raad van Bestuur
	) Huurverhoging

	) RvC Jaarverslag
	) Governance
	) Vaststelling nieuwe integriteitscode en klokkenluidersregeling
	) Jaarstukken 
	) Jaarrekening
	) Bestuursverslag
	) Governancekalender
	) Vergaderrooster 
	) Controleplan BDO d.d. 5 september 2019
	) Zuidplaspolder
	) Bezit van Vestia in de gemeente Zuidplas
	) Bijeenkomst OR/RvB/RvC jaarplannen 2020
	) Woonbron begroting
	) Treasury jaarplan 
	) Meerjarenbegroting 
	) Managementletter 
	) Politieke en sectorale ontwikkelingen
	) Aedes benchmarkresultaten
	) Zelfevaluatie RvC

Auditcommissie
De auditcommissie heeft als doel het faciliteren, ondersteunen en adviseren  
van de RvC in hun rol als toezichthouder op het gebied van financiële aspecten, 
en het traceren en benoemen van risico’s ten aanzien van de door de RvC  
te nemen besluiten. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in het  
Reglement voor de Auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit de RvB,  
twee leden van de RvC en twee leden van het management. De commissie 
komt voorafgaand aan de RvC-vergaderingen bij elkaar. 
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De auditcommissie zal de RvC bijstaan bij de toezichthoudende taak van de  
RvC en met name:

	)  bespreken van de jaarrekening en de managementletter;
	) beoordelen van de begroting en de begrotingsprocedure;
	) beoordelen van de financiële jaarcijfers.

De auditcommissie kwam in 2020 vijf keer bij elkaar. De belangrijkste  
onder werpen die besproken zijn:

	) Risicomanagement
	) Programma-Uitvoeringsbesluit Vogelbuurt buitengebied
	) Rapportage audit Treasury
	) Besparingsopgaven 2020
	) Jaarstukken 2019
	) Accountantsverslag 2019
	) Jaarrekening 2019
	) Bestuursverslag 2019
	) Voortgang GOM Zuidplaspolder en Vestia bezit Zuidplas
	) Transitie I&A
	) Corona
	) Voortgang De Kreek
	) Toetsingskader investeringen renovatie en nieuwbouw 2020
	) Biedingen prestatieafspraken 2021
	) Auditrapport incasso
	) Controleplan BDO 2020
	) Auditrapport Onderhoud
	) Opzet Auditplan V&A 2021
	) Managementletter 2020
	) Programmabesluit Mozartlaan Delft
	) Jaarplannen 2021
	) Startbesluit Koningskwartier
	) Klokkenluidersregeling en integriteitscode

Commissie Maatschappij 
De Commissie Maatschappij heeft als doel het faciliteren, ondersteunen en 
adviseren van de RvC in zijn rol als toezichthouder op het gebied van verbinding 
met de maatschappij en toegankelijkheid mede in het kader van een actieve 
opstelling van de RvC. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in het 
Reglement voor de Commissie Maatschappij. De Commissie Maatschappij 
bestaat uit de RvB, twee leden van de RvC en twee leden van het management. 
De commissie komt voorafgaand aan de RvC-vergaderingen bij elkaar. De 
Commissie Maatschappij faciliteert de RvC bij de toezichthoudende taak van  
de RvC en met name:

	) bespreken van de prestatieafspraken;
	) betere besluitvorming in de RvC ten aanzien van beleids- en investerings-
beslissingen als balans tussen de financiële en de maatschappelijke opgave;

	) cultuur en legitimiteit van de organisatie.

De commissie maatschappij kwam in 2020 zes keer bij elkaar. De belangrijkste 
onderwerpen die besproken zijn:

	) Programmabesluit Vogelbuurt buitengebied
	) Huurverhoging
	) Klanttevredenheid
	) Terugblik visitatie
	) Stand van zaken bewonersparticipatie
	) Stand van zaken politieke en sectorale ontwikkelingen
	) Stand van zaken Corona en maatregelen
	) Zuidplaspolder en het bezit van Vestia
	) De Kreek
	) Koersdocument
	) Vitale wijken
	) Beleidskader bijzondere doelgroepen
	) Duurzaamheid
	) Initiatieven warmtenetten
	) Alliantievorming, RvC in regionale netwerken
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	) Bewonersparticipatie 
	) Herpositionering (concern) participatie
	) Prestatieafspraken gemeenten
	) Warmtenet Drechtsteden
	) Ambitiedocument Gillisbuurt Delft 
	) Druk op sociale woningmarkt
	) Programmabesluit Mozartflat
	) Visie Duurzaamheid
	) Communicatievraagstukken

Remuneratiecommissie
Deze commissie vervult namens de Raad van Commissarissen de werkgeversrol 
voor het bestuur van Woonbron. Deze werkgeversrol krijgt onder meer gestalte 
door het sluiten van arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over 
bijvoorbeeld salariëring, pensioenvoorziening, nevenactiviteiten en declaratie-
mogelijkheden. De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de RvC. 

De remuneratiecommissie faciliteert de RvC bij de toezichthoudende taak van 
de RvC en met name:

	) beoordelen en bespreken functioneren RvB;
	) intensieve voorbereiding van de functioneringsgesprekken van de 
bestuurders;

	) beoordelen en bespreken statuten en RvC-reglement;
	) voorbereiden en bespreken zelfevaluatie RvC;
	) aanpak en procedure werving commissarissen;
	) verslag remuneratiecommissie;
	) nevenactiviteiten van de bestuurders.

 

De remuneratiecommissie kwam in 2020 vijf keer bij elkaar.  
Aandachtsgebieden die besproken zijn:

	) bezoldiging RvC;
	) pe-punten RvC;
	) bezoldiging RvB;
	) pe-punten RvB;
	) nevenfuncties RvB;
	) functioneringsgesprekken RvB;
	) topmanagement Woonbron;
	) voorbereiding zelfevaluatie;
	) voortgang werving nieuwe commissarissen.

Remuneratie
De RvC past de honoreringregeling voor commissarissen van de vereniging 
toezichthouders woningcorporaties (VTW) toe, passend binnen de wet norme-
ring topinkomens (WNT). Voor de vergoeding wordt verwezen naar bijlage 3.  

Afwijking Governancecode
Richard Sitton is voor onbepaalde tijd benoemd in plaats van voor een periode 
van vier jaar. Hij is benoemd vóór de wijziging van de Woningwet op 1 juli 2015 
en Woonbron is gebonden aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Tot slot
Gebaseerd op het door haar gevoerde toezicht en op rapportages van derden, 
spreekt de RvC haar waardering uit voor de door Woonbron in 2020 geleverde 
prestaties en bedankt hiervoor bestuur en medewerkers. Bijzondere waardering 
spreekt de RvC uit voor de extra bijdrage die daarbij geleverd wordt door  
de leden van de OR (vanuit de medewerker) en de leden van de bewoners-
commissies en de huurdersorganisaties (vanuit de huurders en bewoners).  
Zij vervullen, ieder vanuit hun eigen positie, een belangrijke rol in het succesvol 
reilen en zeilen van Woonbron.

Woonbron Bestuursverslag 2020      Verslag Raad van Commissarissen
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Rooster van aftreden per 31-12-2020 (inclusief behaalde PE-punten)

Naam Taak Ervaring
Datum 
benoeming Treedt af op Herbenoembaar Behaalde PE-punten in 2020

De heer drs. S. Riedstra 

Voorzitter

Lid Remuneratiecommissie Openbaar bestuur en volkshuisvesting 01-01-2020 01-01-2024 ja 8

Mevrouw mr. A.M. IJlstra

Vice voorzitter

Voorzitter Remuneratiecommissie Vastgoedontwikkeling en -beheer

Juridisch

17-10-2016

Herbenoemd op 

17-10-2020

17-10-2020

17-10-2024

nee 8

De heer drs. P.W. van Lindenberg Voorzitter Auditcommissie Financieel 15-12-2020 15-12-2024 ja 0 

(niet vereist i.v.m. eerste benoeming)

De heer ir. A. Salemi Lid Auditcommissie Vastgoed 

Benoemd op voordracht 

bewonersorganisatie 

15-12-2020 15-12-2024 ja 9

Mevrouw drs. M.B. van Leeuwen Voorzitter Commissie Maatschappij Volkshuisvesting 

Benoemd op voordracht 

bewonersorganisatie 

02-10-2017 02-10-2021 ja 13 

(waarvan 5 overschot vorig jaar)

Mevrouw I.G.H. Vegter MCC RDM Lid Commissie Maatschappij Volkshuisvesting 01-02-2019 01-02-2023 ja 20



Cijfers 
en KPI’s Factsheets Organisatie Governance Verslag 

RvCSpeerpuntenVoorwoord
RvB 53Woonbron Bestuursverslag 2020

Woonbron Bestuursverslag 2020      Bijlagen

Bijlagen

1 Risicomanagement
2 Overzicht van verbindingen
3 Beloningen en vergoedingen topfunctionarissen 2020
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Binnen Woonbron geloven we dat adequaat en integraal risicomanagement ons 
helpt om met meer zekerheid onze doelstellingen te kunnen realiseren. Het past 
in de organisatiecultuur van Woonbron om verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie te leggen. Daarom is risicobewustzijn van onze medewerkers 
belangrijk. Immers als medewerkers risicobewust zijn in hun dagelijks werk, 
kunnen ze nieuwe risico’s herkennen en deze beheersbaar maken, voordat deze 
onze doelstellingen bedreigen. 

Onderdeel van risicomanagement is om de aanwezige risico’s binnen de  
organisatie en haar omgeving tijdig in onderkennen. Strategische risico’s  
worden bezien in het licht van de organisatiedoelstellingen en de risicobereid-
heid van Woonbron. Gezien de omvang en de uitdagende opgaven waar 
Woonbron voor staat hebben wij de ambitie uitgesproken om ons risico-
management structureel naar een hoger niveau te brengen. 

Ontwikkelingen in het risicomanagement en ambities naar  
de toekomst toe
Om onze ambities op het gebied van risicomanagement te realiseren heeft 
Woonbron in 2019 het risicomanagement op verschillende fronten versterkt en 
hier is in 2020 op voortgeborduurd. 

	) Bij het herijken van de portefeuille strategie hebben wij een gesprek gevoerd 
met de RvC om in een vroegtijdig stadium te discussiëren over de mogelijke 
strategische richtingen, de dilemma’s en risico’s die deze met zich mee 
brengen en de risicobereidheid daarbij. Het aspect risicomanagement is 
daarmee geïntegreerd in de gemaakte portefeuillekeuzes. 

	) De strategische risicoanalyse is herijkt met het voltallige Bestuur en directie-
team. Voor de belangrijkste strategische risico’s van Woonbron is in kaart 
gebracht hoe deze worden beheerst en welke verbeterpunten hier nog in 
zitten. Er zijn risico eigenaren benoemd die de ontwikkeling van het risico 
volgen en waar nodig voorstellen doen om de beheersing verder te 
versterken.

	) Er is een start gemaakt met het uitvoeren van scenario analyses voor de meest 
relevante strategische risico’s. 

	) Er is verder invulling gegeven aan de versterking van de risicocultuur met het 
strategische programma ‘cultuurkracht’.

De ambitie voor 2021 is om na herijking de scenario analyses verder uit te 
werken en te toetsen of de buffers die Woonbron hanteert in haar financiële 
normenkader nog steeds passend zijn. Waar nodig worden buffers naar boven 
of naar beneden bijgesteld. Ook zal verder invulling worden gegeven aan de 
risicobereidheid en zal het risicomanagement op operationeel niveau verder 
worden versterkt.

Strategische risico’s 
Er is een brede analyse gemaakt, waarin de strategische risico’s, de financiële 
risico’s, de operationele risico’s van strategisch belang en de compliance en 
integriteitsrisico’s zijn meegenomen. 
Er zijn in totaal 15 strategische risico’s geïdentificeerd. Voor elk van deze risico’s 
is de kans, de impact en de mate van beheersing in kaart gebracht. In 2020 lag 
de focus op de zeven belangrijkste strategische risico’s. Deze zijn in 2020 
gemonitord en waar nodig is de beheersing verder versterkt. 

1. Risicomanagement
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De zeven risico’s zijn:
1. De duurzaamheidsambitie
2. Landelijk politiek risico
3. Systemen en data onvoldoende op orde
4. Klimaatadaptatie
5. Ongunstige ontwikkeling bouwmarkt
6. Omvangrijk VvE bezit
7. Afnemende leefbaarheid in wijken en buurten

De top-7 risico’s zetten met name druk op de doelstelling ‘betaalbaar wonen’. 
Ontwikkelingen in de externe omgeving (opgelegde duurzaamheidsambities, 
klimaatadaptatie en een ongunstige bouwmarkt) zetten druk op het doen van 
(niet-rendabele) investeringen in bestaand bezit tegen een hogere prijs. 

Daarnaast tracht de overheid de financiële middelen van de corporatie af te 
romen of te herverdelen (landelijk politiek risico). Het omvangrijke VvE bezit en 
de aandachtspunten die Woonbron nog heeft in systemen en datakwaliteit 
beïnvloeden de slagkracht van Woonbron bij het doen van investeringen in 
bestaand bezit. 

Beheersing van strategische risico’s
Wij lichten de 7 belangrijkste strategische risico’s inclusief de beheersing toe in 
onderstaande tabel:

Risico Toelichting Beheersing Woonbron

(Opgelegde) duurzaamheidsambitie
Het risico dat Woonbron de beoogde (opgelegde) 
duurzaamheidsmaatregelen technisch, organisatorisch of 
financieel niet, niet volledig of niet tijdig kan realiseren.

Corporaties kunnen op dit vlak niet volledig een eigen koers 
varen. Er is sprake van stevige politieke druk. De kosten van de 
duurzaamheidsambitie zijn fors, deze middelen kunnen niet 
voor andere (maatschappelijke) doelstellingen worden 
aangewend.

In de portefeuille strategie is een forse verduurzamings
doelstelling opgenomen. Dat is nodig, want de gemiddelde 
Energie Index van woningen van Woonbron ligt boven de 
landelijke de benchmark. Door de verbinding te maken met  
Lean management kan dit onderwerp nog meer geïntegreerd 
worden in het dagelijks handelen. Woonbron kan een actievere  
rol vervullen richting gemeente en provincie om te waarborgen 
dat er balans blijft tussen de verschillende maatschappelijke 
doelstellingen van de corporaties.

Landelijk politiek risico
Het risico dat de landelijke politiek besluiten neemt met een 
negatieve invloed op de realisatie van de doelstellingen en/of  
de financiële positie van Woonbron.

De invloed van de overheid op corporatiebeleid is groot.  
De afgelopen jaren zijn veel (voor de sector) ongunstige 
maatregelen getroffen, die een negatieve impact hebben  
gehad op de financiële positie en kasstromen van Woonbron. 

Woonbron werkt samen met andere corporaties en partners in de 
stad (bv Maaskoepel) om een goed gesprekspartner te zijn voor 
de overheid. Daarnaast houdt Woonbron een risicobuffer aan om 
te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Waar nodig 
zal Woonbron lef tonen en een vuist maken richting de politiek in 
het belang van de huurder. 
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Risico Toelichting Beheersing Woonbron

Systemen en data onvoldoende op orde
Het risico dat de systemen, data en stuurinformatie 
ontoereikend zijn om de organisatie effectief te ondersteunen.

Systemen, data en innovatie worden in de toekomst steeds 
belangrijker. Er is hierbij grote afhankelijkheid van software 
leveranciers. Het is van belang dat de gegevens over de 
technische staat van woningen verder verbetert.

In 2019 is een reorganisatie ingezet in het domein ‘informatisering 
en automatisering’ die tot eind 2021 doorloopt. Woonbron wil op 
dit domein verbeteren en vernieuwen om klaar te zijn voor de 
toekomst. Systemen en data stonden in 2020 meer prominent op 
de agenda van het directieteam en blijven ook in 2021 daarop 
staan, waardoor medewerkers worden gestimuleerd hier meer 
focus op te blijven leggen. 

Klimaatadaptatie
Het risico dat het aantal en de ernst van klimaat gerelateerde 
calamiteiten (storm, extreme droogte/hitte, zware regenval 
toeneemt.

Gezien de ligging van Rotterdam is dit een belangrijk thema, 
wat naar verwachting al op korte termijn druk kan leggen op 
Woonbron.

De beheersing richtte zich in 2020 op visievorming en actief 
bijdragen aan de dialoog in de regio. Op kleine schaal kunnen al 
snel stappen worden gezet, bijvoorbeeld door grenzen te stellen 
aan verharding van tuinen en openbare ruimte.  

Ongunstige ontwikkeling bouwsector
Het risico dat de bouwmarkt (vraag en aanbod) zich in 
ongunstige zin ontwikkelt.

De afgelopen drie jaren staat de bouwmarkt fors onder druk 
met als gevolg oplopende prijzen. Daar is in 2019/2020 de 
stikstof crisis bijgekomen, waardoor het realiseren van de 
bouwopgave tegen een acceptabele prijs onder druk staat. 

De externe ontwikkelingen op de bouwmarkt kan maken dat 
Woonbron haar investerings en onderhoudsprogramma’s moet 
temporiseren. In de beheersing ligt de focus op verdergaande 
ketensamenwerking, alternatieve vormen van aanbesteden en 
gebruik van data analyse. 

Omvangrijk VvE-bezit
Het risico dat de omvangrijke portefeuille VvE bezit het 
realiseren van de portefeuille ambities in de weg staan.

Een groot deel van het bezit zit in VvE’s, waardoor Woonbron 
niet geheel zelf kan besluiten over ingrepen. Veel VvE’s hebben 
onvoldoende middelen beschikbaar om onderhouds en 
duurzaamheidsinvesteringen te doen.

De beheersing richt zich op de wijze van invulling van de 
eigenaarsrol binnen de VvE’s. Ook tracht Woonbron het aantal 
woningen in VvE’s te verminderen door gerichte aankoop of 
verkoop van woningen. 

Afnemende leefbaarheid
Het risico dat bewoners in complexen en woningen van 
Woonbron, alsmede medewerkers van Woonbron, 
geconfronteerd worden met afnemende leefbaarheid in  
de wijken waar Woonbron bezit heeft (toename overlast  
en veiligheidsincidenten).

De leefbaarheid in buurten met veel sociale woningbouw 
neemt de jaren af. Passend toewijzen en de extramuralisering 
van de zorg leiden tot een grotere instroom van kwetsbare 
bewoners.

De leefbaarheidsproblematiek is een thema dat Woonbron 
oppakt in samenwerking met de gemeente en andere 
stakeholders in de stad. Woonbron is goed verankerd in de wijken 
en heeft goed contact met verschillende stakeholders. 
Desalniettemin vraagt dit thema extra aandacht. Woonbron heeft 
in 2019 een onderzoek laten uitvoeren op basis waarvan de 
beheersing van dit risico verder wordt versterkt. 
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Risico’s met impact in het verslagjaar
De Covid-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar  
aanleiding daarvan zijn genomen om het virus te beheersen hebben beperkt 
negatieve gevolgen gehad op de primaire processen van Woonbron in 2020. 
Met name op het gebied van verhuur en onderhoud is er een aantal aan-
passingen doorgevoerd. Het is onbekend wat de eventuele gevolgen op langere 
termijn voor onze bedrijfsactiviteiten zijn. De schaal en duur van deze pandemie 
blijven onzeker, ondanks de beperkte impact tot op heden blijft het onzeker wat 
verdere gevolgen zijn voor onze bedrijfsactiviteiten.

Risicobereidheid
Woonbron is behoedzaam als het gaat om het nemen van risico’s. Dit vertaalt 
zich o.a. in het aanhouden van een ruime buffer voor de Interest Cover Ratio.  
In 2021, na herijking van de strategische risico’s, wil Woonbron opnieuw de 
dialoog voeren over risicobereidheid en de bijbehorende investeringskaders. 
Om de ambities te realiseren zal Woonbron op onderdelen wellicht de bereid-
heid moeten hebben om meer risico te accepteren. 

Verankering van het risicomanagement in de organisatie: 
Risicocultuur en soft controls
Woonbron heeft een actueel integraal risicomanagement beleid. In dit beleid  
is vastgelegd hoe het risicomanagementproces binnen Woonbron is ingericht. 
Hierin is beschreven hoe de ‘three lines’ zijn ingericht en welke taken en  
verantwoordelijkheden eenieder heeft in relatie tot risicomanagement. De derde 
lijn is bij Woonbron stevig verankerd door het inrichten van een internal audit 
afdeling met twee auditors. 

Woonbron onderkent het belang van een sterke risicocultuur en soft controls als 
onderdeel van goed en proactief risicomanagement. De risicocultuur kan nog 
verder versterken door verdere ontwikkeling op risicomanagement om dit 
integraal onderdeel te laten zijn van de besluitvorming en de werking van soft 
controls periodiek te blijven beoordelen. Dit zijn ambities voor 2021. 
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2. Overzicht van verbindingen

Vereniging Aedes

Stichting Concern-
participatieraad Woonbron

Regionaal Bewonersraad 
Woonbron (RBRW)

Maaskoepel, Federatie  
van Woningcorporaties

Vereniging Bevertuinen

Vereniging ‘t Klimophof 
Nesselande

Stichting VvE-010

Stichting Woonkeus
Drechtsteden

Vereniging Sociale 
Verhuurders Haaglanden

Stichting Woonbron

Wijkontwikkelings- 
maatschappij  
Mathenesser- 
kwartier B.V.

33% aandeelhouder

Warmtebedrijf 
Infra N.V.

4% aandeelhouder

Stadsherstel  
Historisch 

Rotterdam N.V.

< 25% aandeelhouder

Woningnet N.V.

< 0,01% aandeelhouder

Verbonden
ondernemingen

Woonbron Holding B.V.

100% aandeelhouder

Woonbron ZPP 
Beheer B.V.

100% aandeelhouder

Woonbron ZPP 
Exploitatie B.V.

100% aandeelhouder

Gebiedsontwikkelings-
maatschappij 

Zuidplaspolder C.V.

20% participatie
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3.  Beloningen en vergoedingen 
topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2020 Woonbron

De WNT is van toepassing op Woonbron. Het voor Woonbron toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 Bezoldigingsklasse H Woningcorporaties.

Bedragen x € 1. De heer drs. R. Sitton

Mevrouw  

drs. C.F. van Dreven MSc

Functiegegevens Voorzitter Rvb Lid Rvb

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 176.832 169.673

Beloningen betaalbaar op termijn 24.168 24.327

Subtotaal 201.000 194.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000

/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 201.000 194.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 
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Gegevens 2019

Bedragen x € 1. De heer drs. R. Sitton

Mevrouw  

drs. C.F. van Dreven MSc

Functiegegevens Voorzitter Rvb Lid Rvb

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 1/6 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 174.115 100.327

Beloningen betaalbaar op termijn 22.804 13.415

Subtotaal 196.919 113.742

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 113.742

/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 196.919 113.742

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 
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Nevenfuncties Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur oefenen de navolgende nevenfuncties uit.

De heer drs. R. Sitton

Functies die q.q. voortvloeien uit de hoofdfunctie als voorzitter van de  
Raad van Bestuur:

	) Lid Algemeen Bestuur Aedes

Overige functies 
	)  Voorzitter Raad van Commissarissen VvE 010
	) Lid bestuur stichting Historisch Delfshaven
	) Penningmeester Stichting 010 Woonfocus
	) Voorzitter De Kringen Rotterdam
	) Penningmeester bestuur ONS
	) Lid adviesorgaan PBO – SMPVP
	) Voorzitter Raad van Toezicht Theater Rotterdam 
	) Lid Raad van Toezicht van SOVAK
	) Voorzitter v.v. Spijkenisse (tot oktober 2020)
	) Lid Raad van Advies JINC
	) Lid Comité van Aanbeveling Stichting de Hofstee

Mevrouw drs. C.F. van Dreven MSc

Functies die voortvloeien uit de hoofdfunctie als lid van de Raad van 
Bestuur:

	) Lid werkgroep Groene Huisvesters
	) Lid werkgroep Platform De Vernieuwde Stad
	) Lid werkgroep Inclusieve Stad De Vernieuwde Stad

Overige functies:
	) Gastonderzoeker Rotterdam School of Management, EUR
	) Lid van de Raad van Commissarissen Stichting Capriole
	) Lid kandidaatstellingscommissie van Aedes (vertegenwoordiger  
grootstedelijke corporaties) 

	) Columnist diverse vakbladen, auteur (internationale) tijdschriften, spreker, 
dagvoorzitter op diverse symposia, studiedagen etc.
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Beloningen en vergoedingen Raad van Commissarissen 

Gegevens 2020
Bedragen x € 1.. De heer S. Riedstra Mevrouw drs. C.P.M. Doms De heer drs. M.J.H. Jetten 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 1/1 – 9/12 1/1 – 30/11 

Bezoldiging

Bezoldiging 23.000 15.278 15.172

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 30.150 18.892 18.398

/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 23.000 15.278 15.172

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 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.

Gegevens 2019
Bedragen x € 1.. Mevrouw drs. C.P.M. Doms De heer drs. M.J.H. Jetten 

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

Bezoldiging

Bezoldiging 15.000 15.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.400 19.400
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Gegevens 2020
Bedragen x € 1.. Mevrouw I.G.H. Vegter MCC RDM Mevrouw mr. A.M. IJlstra Mevrouw drs. M.B. van Leeuwen 

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

Bezoldiging

Bezoldiging 15.500 15.500 15.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 20.100 20.100 20.100

/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 15.500 15.500 15.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 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.

Gegevens 2019
Bedragen x € 1.. Mevrouw I.G.H. Vegter MCC RDM Mevrouw mr. A.M. IJlstra Mevrouw drs. M.B. van Leeuwen 

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/2 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

Bezoldiging

Bezoldiging 13.726 15.000 15.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.752 19.400 19.400

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige  
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven  
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.



Woonbron
Postbus 2346
3000 CH Rotterdam 

www.woonbron.nl

Woonbron heeft regiokantoren in:
-   Delft
-   Dordrecht
-   Rotterdam Delfshaven
-   Rotterdam IJsselmonde-Prins Alexander
-   Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse


