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“Wij kijken tevreden terug op het proces van de prestatieafspraken, waarin zoveel partijen met 
uiteenlopende belangen tot een gedeelde visie zijn gekomen. Wethouders, beleidsadviseurs, 

huurdersvertegenwoordigers: een ieder is gehoord. En allen staan we achter de afspraken, die we 
voor de komende vier jaar hebben gemaakt. In een wereld waarin mensen zich snel richten op 

tegenstellingen en verschillen, vind ik dat een verfrissende prestatie."  
Dick Tromp   
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VOORWOORD 
 
Het jaar 2016 voelde voor Kennemer Wonen als een frisse start. Na de reorganisatie van het 
voorgaande jaar was de organisatie klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin we met 
onze activiteiten optimaal bijdragen aan beschikbaarheid en betaalbaarheid. Waarin we onze 
klant centraal stellen en soepel kunnen inspelen op veranderingen in onze omgeving. En 
waarin we transparant communiceren met onze stakeholders. Vol enthousiasme hebben wij 
dit jaar gewerkt aan het realiseren van onze (volkshuisvestelijke) ambities. In dit 
bestuursverslag laten wij u graag zien welke resultaten wij bereikt hebben.  
 
Investeren in betaalbare woonlasten 
Betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een laag inkomen. Ook in 2016 was dat 
een van onze prioriteiten. Wij hebben dit jaar bijvoorbeeld bij 90% van onze woningen geen 
huurverhoging in rekening gebracht. Maar betaalbaarheid gaat verder dan alleen de huur, 
het gaat om lagere woonlasten. Daarom investeerden wij ook op grote schaal in het 
energiezuiniger maken van onze woningen. Door te isoleren, verwarmingsketels te 
vervangen en op honderden woningen zonnepanelen aan te brengen. Voor deze ingrepen 
brachten wij geen huurverhoging in rekening, zodat de lagere energierekening volledig aan 
de huurder ten goede komt. Al deze verbeteringen dragen ook bij aan de CO2-reductie. 
Inmiddels behoren wij tot de top van de meest klimaatvriendelijke woningcorporaties. 
 
Investeren in voldoende beschikbare woningen 
Voldoende huurwoningen die geschikt zijn voor onze klanten van nu en in de toekomst. Ook 
dit was in 2016 voor ons een van de prioriteiten. Wij verwachten dat over een aantal jaren 
het huidige aantal woningen voldoende zal zijn voor het aantal woningzoekenden. Op dit 
moment is er echter nog steeds veel vraag naar sociale huurwoningen. Daarom hebben wij 
in 2016 de verkoop geminimaliseerd, hebben wij meer dan honderd nieuwbouwwoningen 
opgeleverd en nog eens enkele tientallen in aanbouw genomen. Ook verbeterden we de 
toegankelijkheid van meer dan driehonderd woningen en zijn we gestart met de renovatie 
van meer dan honderd woningen. Dit allemaal om ons woningaanbod geschikter te maken 
voor de woningbehoefte van onze klanten. 
 
Intensieve samenwerking met stakeholders 
In 2016 hebben wij de samenwerking met onze stakeholders versterkt. Met vijf gemeenten 
en zeven huurdersorganisaties ondertekenden we de gezamenlijke prestatieafspraken. 
Daarin staat bijvoorbeeld dat minimaal 80% van onze woningen bereikbaar blijft voor 
huishoudens met huurtoeslag. En dat meer dan vierduizend woningen worden uitgerust met 
zonnepanelen. Ook spraken we op wijk- en buurtniveau veelvuldig met huurders, 
bewonerscommissies, gemeenten, politie en onze samenwerkingspartners op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. Deze gesprekken zijn een belangrijke bron van informatie 
geweest voor onder andere de prestatieafspraken en de herijking van onze strategische 
prioriteiten. Ik wil dan ook al onze stakeholders bedanken voor hun inzet en bijdrage aan het 
meedenken over onze opgaven en ambities en aan het realiseren van een prettige 
woonomgeving voor onze huurders.  
 
Trots op de organisatie 
Terugkijkend ben ik trots op de resultaten die wij hebben bereikt. Resultaten die mogelijk zijn 
geweest door de betrokkenheid en de inzet van onze medewerkers. Zij zijn in staat geweest 
om ondanks de grote veranderingen mooie resultaten te realiseren op onze kerntaak: 
betaalbare woningen in een mooi werkgebied! 
 
Alkmaar, 30 juni 2017 
Dick Tromp  
directeur-bestuurder  
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1.  ONZE KOERS 

 
“ De kerntaak van woningcorporaties voelt vertrouwd voor Kennemer Wonen.  

Sterker nog, het zit in onze genen.” 
 
Van oudsher concentreren wij ons al op betaalbaarheid en beschikbaarheid in de regio 
Noord-Kennemerland. De komende jaren blijven we dan ook investeren in onze missie: 
- voldoende goede huurwoningen 
- met passende woonlasten 
- in prettige wijken  
- voor onze klanten van nu én in de toekomst 
 

Drie prioriteiten voor de komende jaren 
In 2016 is de missie vertaald naar drie prioriteiten voor de komende jaren. Onze missie en 
prioriteiten tonen dat wij onszelf als een sociale corporatie zien en die lijn ook de komende 
jaren willen blijven voortzetten. Kennemer Wonen: 

1. zet zich primair in voor de huisvesting van klanten in de sociale doelgroep (met een 
inkomen tot € 35.739), en in beperkte mate voor de (doorstroming van) 
middeninkomens;  

2. verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen;  
3. investeert in een beschikbaar woningaanbod dat in aantal en kwaliteit aansluit op de 

huidige en toekomstige vraag. 
 

Portefeuillestrategie: balans aanbrengen tussen vraag en aanbod 
Onze missie en prioriteiten zijn in 2016 uitgewerkt in een herijkte portefeuillestrategie. Deze 
vormt de kapstok voor ons handelen en helpt ons de juiste afwegingen te maken bij 
(investerings) beslissingen en afspraken met onze stakeholders. Hierin geven we aan wat 
we willen bereiken om de komende tien jaar onze woningvoorraad goed te laten aansluiten 
op de (veranderende) vraag van de sociale doelgroep.  
 
Marktonderzoek 2016: ontwikkeling van onze doelgroep 
In 2016 hebben we marktonderzoek gedaan naar de verwachte (demografische) 
ontwikkeling van de sociale doelgroep (inkomen tot € 35.739). Door onder andere vergrijzing, 
het kleiner worden van huishoudens en de effecten van de nieuwe Woningwet is de 
samenstelling van onze bewoners in 2027 naar verwachting als volgt veranderd: 

1. Onze woningen worden dan voornamelijk bewoond door kleine huishoudens zonder 
kinderen. Mensen wonen alleen of samen. Nu worden onze woningen al voor bijna 
80% bewoond door kleine huishoudens zonder kinderen en dit aantal neemt verder 
toe; 

2. Onze klanten zijn dan nog steeds van alle leeftijden, maar een behoorlijk deel is 65 
jaar of ouder. Met name de groep 75+ huishoudens gaat naar verwachting bijna 
verdubbelen in ons hele werkgebied. De groep huishoudens onder de 55 jaar neemt 
af; 

3. Door de overheidssturing in de nieuwe Woningwet valt in 2027 het overgrote deel van 
onze bewoners qua inkomen binnen de sociale doelgroep. Een deel ontvangt 
huurtoeslag en een deel niet. We hebben dan nog maar voor een beperkt deel 
klanten met een middeninkomen. Deze huishoudens zijn verhuisd naar een 
(betaalbare) woning in de koop of markthuur.  
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Wensportefeuille: wat willen we de komende 10 jaar bereiken in het werkgebied? 
Wij hebben in 2016 de volgende doelen bepaald voor de wensportefeuille in 2027: 
 

• Betaalbaarheid: Om te voldoen aan de nieuwe Woningwet, passend toewijzen en de 
veranderende kenmerken van onze klanten is de verhouding tussen de huurprijsklassen 
in 2027 aangepast aan de vraag en passend bij de kwaliteit van de woning: 
- De woningvoorraad heeft voor minimaal 65% een (streef)huur tot de 1e 

aftoppingsgrens en voor minimaal 80% tot de 2e aftoppingsgrens. Deze verhouding 
wordt vanaf 2017 jaarlijks gehaald.  

- Maximaal 5% van de woningvoorraad wordt verhuurd in de vrije sector.  
- De woningvoorraad heeft gemiddeld een maximale energie-index van 1,25 (het oude 

label B loopt van 1,21-1,40).  

• Beschikbaarheid: De samenstelling van de woningportefeuille is in 2027 veranderd om te 
voldoen aan de veranderde vraag van de sociale doelgroep: 
- In alle gemeenten is de netto woningvoorraad toegenomen met maximaal 5%. Dit is 

een gevolg van de verhouding tussen nieuwbouw en aankoop (toename) en sloop en 
verkoop (afname).  

- De verhouding in typologie, woninggrootte en toegankelijkheid is veranderd: minimaal 
50% is een appartement met lift of een begane grondwoning, minimaal 60% heeft 
een oppervlakte tot 70 m2 en minimaal 40% is toegankelijk voor mensen met een 
(lichte) zorgvraag.  

- Door de inzet op doorstroming voor huishoudens die dit wensen, is het aantal 
verhuizingen toegenomen. Dit heeft geleid tot een toename van minimaal 75 mutaties 
per jaar in het bestaande bezit ten opzichte van het aantal in 2016 van 586. 

 
 

  



8 
 

2. ONZE KERNTAAK: VERHUUR EN BEHEER 

 
“Verhuur en het beheer van huurwoningen voor huishoudens in de sociale doelgroep zien wij 
als onze kerntaak. Dit voelt voor ons vertrouwd, wij hebben dit altijd al gedaan. ” 
 
De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting. Woningcorporaties 
moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed 
en betaalbaar kunnen wonen. In 2016 hebben wij deze kerntaak vervuld door: 
- Verhuur van vrijgekomen woningen aan met name de sociale doelgroep, en voor een 

beperkt deel aan middeninkomens, bijzondere doelgroepen en zorgpartijen.  
- Passende toewijzing van vrijgekomen woningen volgens de inkomensgrenzen en 

huishoudenskenmerken in de Woningwet. 
- Maatwerk en preventie bij betalingsproblemen  
- Goed dagelijks- en planmatig onderhoud en beheer van onze woningen. 
 

Verhuur van vrijgekomen woningen 
Onze kerntaak is de verhuur van sociale huurwoningen aan huishoudens met een laag 
inkomen. De reguliere toewijzing van vrijkomende woningen in de gehele regio Noord-
Kennemerland wordt geregeld via de Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland 
(SVNK). Iedereen die is ingeschreven bij de SVNK kan reageren op advertenties van 
vrijgekomen woningen van alle woningcorporaties via de website. 
 
Aantal vrijgekomen woningen (of aantal opgezegde huurcontracten) 
In 2016 zijn 586 huurcontracten opgezegd. De mutatiegraad (het aantal opgezegde 
contracten, uitgedrukt als percentage van het totale aantal woningen) was 6%. Dit was 1% 
minder dan in 2015. 
 

 
 
Van de 586 leeggekomen woningen waren 546 woningen beschikbaar voor verhuur. Deze 
woningen zijn verhuurd aan reguliere woningzoekenden en bijzondere doelgroepen.  
De overige 40 woningen zijn al volgt verdeeld: 
- 24 woningen in Castricum (15) en Egmond aan den Hoef (9) zijn gesloopt; 
- 16 woningen zijn verkocht (verspreid over de vijf gemeenten). 
 

  

Mutatiegraad per gemeente

Aantal Totaal aantal Mutatiegraad Aantal Totaal aantal Mutatiegraad

gemuteerde woningen gemuteerde woningen

woningen woningen

2016 2016 2016 2015 2015 2015

Alkmaar 166 2.295 7% 200 2.288 9%

Bergen 107 2.644 4% 123 2.652 5%

Castricum 138 2.340 6% 175 2.308 8%

Heiloo 105 1.725 6% 123 1.686 7%

Uitgeest 70 1.224 6% 105 1.225 9%

Totaal 586 10.228 6% 726 10.159 7%
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Verhuur aan bijzondere doelgroepen 
In 2016 hebben we 182 woningen verhuurd aan bijzondere doelgroepen.  
 

 
 
Vergunninghouders 
Vergunninghouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Elke gemeente heeft een 
taakstelling en is verplicht om jaarlijks een aantal vergunninghouders te huisvesten. In de 
prestatieafspraken hebben wij aangegeven dat wij samenwerken met de gemeenten, 
organisaties voor de begeleiding van vluchtelingen (onder andere het COA) en het 
Transferpunt Wonen om vergunninghouders een woning toe te wijzen. In 2016 hebben wij 
126 woningen aangeboden aan het COA voor de huisvesting van in totaal 282 
vergunninghouders.  
 
Bemiddeling 
In 2016 zijn 34 woningen direct bemiddeld aan bestaande huurders van Kennemer Wonen. 
Dit kan bijvoorbeeld overlast- of zorg gerelateerd zijn.  
 
Urgentie 
In de huisvestingsverordening staat, dat personen bij een noodsituatie voorrang krijgen bij 
het zoeken naar een woning. De gemeenten geven deze urgentieverklaringen af. Ook 
huurders die hun woning door sloop of renovatie moeten verlaten, krijgen deze urgentie. In 
2016 hebben 3 huishoudens met een urgentieverklaring een woning geaccepteerd. 
 
Verdiencontract 
In 2016 zijn 19 woningen verhuurd met een verdiencontract. Dit is een vorm van bemiddeling 
waarbij mensen met specifieke problemen via de begeleidende zorg- of welzijnsinstelling 
worden aangemeld bij het regionale Transferpunt. Er wordt na bemiddeling een 
huurovereenkomst afgesloten voor bepaalde tijd. Deze bestaat meestal uit een huur- én een 
begeleidingscontract. Wanneer de huurder zich een jaar houdt aan de afspraken, krijgt de 
huurder een huurcontract voor onbepaalde tijd. 
 

(Intermediaire) Verhuur aan zorginstellingen 
De overheid stuurt op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en mensen met 
een lichte zorgvraag. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk. Daarom werken wij samen 
met zorg- en welzijnspartijen om woningaanbod te realiseren voor mensen met een 
specifieke zorgbehoefte. Dat doen wij onder andere door de integrale verhuur van 
zorgcomplexen, woningen en gemeenschappelijke ruimtes. Deze partijen verzorgen 
vervolgens zelf voor de (zogenaamde intermediaire) verhuur aan hun eigen klanten. In 2016 
hebben wij een raamovereenkomst opgesteld om af te spreken dat alle intermediaire partijen 
zich aan de uitvoering van de Woningwet houden.  
 

Passend toewijzen aan de sociale doelgroep 
Woningcorporaties moeten vanaf 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen 
aan de norm voor passend toewijzen. Dat houdt in dat minimaal 95% van de woningen die 
wij toewijzen aan huurtoeslaggerechtigde huishoudens een huurprijs moet hebben tot de 
aftoppingsgrens die passend is voor de betreffende huishoudens.  

Verhuur aan bijzondere doelgroepen

Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Uitgeest Totaal

Vergunninghouders 27            20            43            26            10            126          

Bemiddeling 10            2              13            3              6              34            

Urgentie -           1              2              -           -           3              

Verdiencontract 14            -           1              3              1              19            

Totaal 51            23            59            32            17            182          
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Wij hebben de toewijzingen aan huurtoeslaggerechtigde huishoudens in 2016 voor 98% 
passend toegewezen.  
 
80% toewijzing aan de sociale doelgroep 
Volgens de Woningwet moeten wij daarnaast minimaal 80% van de vrijkomende sociale 
huurwoningen toewijzen aan huishoudens binnen de sociale doelgroep (met een inkomen 
van maximaal € 35.739). Verder mag 10% van de sociale huurwoningen worden toegewezen 
aan huishoudens met een inkomen tussen de € 35.739 en € 39.874. De overige 10% mogen 
wij vrij toewijzen. Wij verhuurden in 2016 91% van de vrijgekomen woningen aan de sociale 
doelgroep, 8% aan de middeninkomens tot € 39.874 en 1% is vrij toegewezen.  
 

Zoektijd en wachttijd 
Wij monitoren veel gegevens over de verhuurbaarheid van onze woningbezit. Twee 
belangrijke cijfers gaan over de zoektijd en de wachttijd voor woningzoekenden: 
1. De wachttijd is het aantal jaren dat een woningzoekende stond ingeschreven toen deze 

een woning accepteerde. Dit zegt echter niet zoveel: veel woningzoekenden laten zich 
registreren als woningzoekende voor het geval de woningbehoefte wijzigt. Men is dan 
niet actief op zoek naar een woning. De wachttijd was bijna hetzelfde als in 2015. 

2. De zoektijd is het aantal jaren dat een woningzoekende actief op zoek is geweest toen 
deze een woning accepteerde. Actief betekent dat er per jaar minimaal 1 keer op een 
woning is gereageerd via de SVNK website. De gemiddelde zoektijd was in 2016: 1,7 
jaar. Dat betekent dat woningzoekenden die in 2016 een woning accepteerden 
gemiddeld 1,7 jaar actief hebben gezocht. 

 

 
 

Maatwerk bij betalingsproblemen 
Op 31 december 2016 was de huurachterstand van de actieve huurders circa € 384.000. Dit 
is 0,6% van onze totale jaarlijkse huurinkomsten. Daarmee zitten wij onder onze norm van 
maximaal 0,65%. De totale huurachterstand (inclusief vertrokken huurders) bedroeg circa  
€ 600.000. Als een huurder door omstandigheden zijn huur niet kan betalen, dan bieden wij 
de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. We handelen snel bij een 
huurachterstand, want een kleine achterstand is via een betalingsregeling nog in te lopen. In 
2016 hebben wij 753 regelingen getroffen. Dit zijn er twaalf meer dan in 2015. Helaas lukt 
het niet altijd om te voorkomen dat wij een vordering aan een deurwaarder moeten 
uitbesteden. Dit is in totaal 81 keer gebeurd, waarvan verschillende personen voor de 
tweede maal in één jaar. Uiteindelijk zijn er drie woningen ontruimd op grond van een 
betalingsachterstand.  
 

Onderhoud en beheer van woningen 
We onderhouden onze bestaande woningen zodat zij een goede kwaliteit hebben en hun 
waarde in de toekomst behouden. In 2016 hebben we circa € 13,5 miljoen geïnvesteerd in 
het onderhoud en beheer van onze woningvoorraad.  
 

Gemiddelde wachttijd en zoektijd per gemeente

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

zoektijd wachttijd zoektijd wachttijd 

in jaren in jaren in jaren in jaren

2016 2016 2015 2015

Alkmaar 1,3 5,8 1,6 4,9

Bergen 2,2 6,7 1,8 6,8

Castricum 1,6 4,8 1,4 5,2

Heiloo 2,1 6,5 1,5 5,8

Uitgeest 1,4 4,4 0,6 5,5

Totaal KW 1,7 5,6 1,5 5,5
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Planmatig onderhoud 
In 2016 hebben wij € 7,8 mln. geïnvesteerd in het planmatig onderhoud bij circa 1.500 
woningen. Dit onderhoud bestond onder andere uit vervangen van CV ketels, dakbedekking, 
voegwerk en schilderwerk. De werkzaamheden zijn opgenomen in een meerjaren-
onderhoudsbegroting (MJOB) en vanuit de MJOB wordt een jaarbegroting opgesteld.  
 
Klachtenonderhoud 
Onder klachtenonderhoud verstaan wij service- en reparatieverzoeken. Het voorkomen van 
reparatieverzoeken is voor Kennemer Wonen belangrijk. Daarom is er een koppeling met het 
planmatig onderhoud. Door preventief werkzaamheden uit te voeren en een goed beeld te 
hebben van de conditie van de woning kunnen we reparatieverzoeken voorkomen.  
 
Het uitvoeren van service- en reparatie onderhoud gebeurt na een verzoek van de huurder. 
Dit zijn technische meldingen via de reparatielijn of de aannemers die voor ons werken. In 
2016 zijn er bijna 5.745 reparatieverzoeken binnengekomen (via onze eigen lijn) en is meer 
dan € 1,9 miljoen uitgegeven voor 9.630 opdrachten binnen service- en reparatie onderhoud.  
 
Mutatieonderhoud 
Dit is onderhoud dat aan een woning wordt uitgevoerd wanneer een huurder is vertrokken. Er 
is in 2016 € 0,7 miljoen uitgegeven aan het mutatieonderhoud in meer dan 500 woningen.  
 
Interieurvernieuwing op verzoek 
Sinds 2014 kunnen onze huurders met een keuken, badkamer of toilet via onze website 
vervanging aanvragen. In 2016 hebben circa 470 huurders zo’n aanvraag ingediend.  
In 2016 zijn de volgende vernieuwingen uitgevoerd, verspreid over de vijf gemeenten: 

− 196 nieuwe badkamers 

− 221 nieuwe keukens 

− 193 nieuwe toiletruimtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringen in onderhoud 2016

Type onderhoud/beheer

Investering

(€ x 1.000)

Aantal 

woningen

Planmatig onderhoud 7.777                   1.500              

Klachtenonderhoud 1.960                   5.745              

Muatieonderhoud 712                      534                 

Interieur onderhoud 2.407                   372                 

VvE beheer 634                      550                 

Totaal 13.490                 
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VvE beheer 
Kennemer Wonen bezit in 36 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) woningen en ander 
onroerend goed. In totaal gaat het om circa 550 woningen, dit is 45% van alle woningen in 
die VvE’s. In 2016 investeerden wij circa € 0,6 mln. aan bijdragen aan het beheer, met een 
gemiddelde VvE bijdrage van circa € 100 per appartement per maand.  
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3. INVESTEREN IN BESCHIKBAARHEID 

 
“ Beschikbaarheid is een van de strategische prioriteiten van Kennemer Wonen voor de 
komende jaren. Dat betekent dat wij investeren in een beschikbaar woningaanbod dat in 
aantal en kwaliteit aansluit op de huidige en toekomstige vraag.” 
 
In 2016 hebben wij geïnvesteerd in het verbeteren van de beschikbaarheid door: 

� Nieuwbouw van duurzame sociale huurwoningen die geschikt zijn voor met name 
kleine huishoudens van alle leeftijden. 

� Groot onderhoud en woningverbetering van het bestaande bezit om de kwaliteit, de 
geschiktheid en de toegankelijkheid voor (senioren) huishoudens te vergroten. 

� Verkoop en liberalisatie van vrijkomende grotere (eengezins)woningen voor de 
doorstroming van middeninkomens en gezinnen.  
 

Nieuwbouw 
Nieuwbouw is een belangrijk instrument om bij te dragen aan de vernieuwing van onze 
woningvoorraad en de gemaakte prestatieafspraken met gemeenten en 
huurdersorganisaties. We investeren met ons nieuwbouwprogramma in alle drie onze 
strategische prioriteiten van betaalbare, geschikte en duurzame woningen. In 2016 hebben 
we 102 woningen opgeleverd en investeerden we bijna 17 miljoen euro. We hadden ook 45 
woningen in aanbouw die in 2017 of 2018 worden opgeleverd. Daarnaast werkten wij samen 
met gemeenten, huurdersorganisaties en zorgpartijen aan de planvorming voor de 
nieuwbouw van nog eens enkele honderden woningen in de komende jaren.  
 

 
 
Opgeleverd in 2016: 102 woningen 
 

 
 

 

Aantal woningen Aantal woningen Investering

in aanbouw opgeleverd opleveringen

(€ x 1.000)

Alkmaar 14 14 1.784              

Bergen 17 3 5.756              

Castricum 0 48 4.180              

Heiloo 14 37 5.264              

Uitgeest 0 0 -                  

Totaal 45 102 16.984            
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In aanbouw in 2016: 45 woningen 
 
Fase 2 van de nieuwbouw Polderhof in Alkmaar is in 2016 gestart (14 appartementen met 
lift), evenals de bouw van twee extra woningen in een voormalige kantoorruimte in het 
verbetercomplex Eisenhowerstraat. Daarnaast zijn er nog drie projecten in aanbouw.  
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Renovatie en woningverbetering 
We verbeteren de geschiktheid en de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad met een 
meerjaren-investeringsprogramma. Hierbij staan onze strategische prioriteiten van 
betaalbare, (senioren)geschikte en duurzame woningen voorop. In deze paragraaf zijn de 
duurzaamheidsinvesteringen niet meegenomen, deze staan in het hoofdstuk ‘Investeren in 
Betaalbaarheid’. 
 
Projectmatige woningverbetering 
In 2016 zijn twee grootschalige verbeterprojecten gestart: 

- De duurzame verbetering van twee appartementsgebouwen in Egmond aan Zee 
- Een ketensamenwerking met het consortium Hecon DuurSaam voor de renovatie van 

de Rijnstraat in Alkmaar.  
Daarnaast werkten wij samen met de gemeenten en bewonerscommissies aan de 
planvorming voor de vernieuwing en verbetering van nog eens enkele honderden woningen 
in de komende jaren.  

BIK Challenge, Rijnstraat Alkmaar 
Kennemer Wonen heeft in 2016 meegedaan aan 
de BIK challenge. Een initiatief van de Kamer van 
Koophandel om marktpartijen en 
woningcorporaties ervaring te laten opdoen met 
regisserend opdrachtgeverschap bij 
renovatieprojecten. Wij hebben hiervoor één blok 
van onze totaal tien blokken van 28 
portiekwoningen in de Rijnstraat in Alkmaar 
aangedragen. Twee bouwconsortia hebben 
plannen uitgewerkt voor de renovatie. In nauw 
overleg met de bewoners is daar Hecon 
DuurSaam als winnaar gekozen. Zij gaan in 2017 
de renovatie realiseren. Als dit goed gaat, kunnen 
in de volgende jaren de overige negen blokken 
aangepakt worden.  
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Eisenhowerstraat, Egmond aan Zee 
Dit complex bestaat uit 74 appartementen 
met lift. In samenspraak met de bewoners 
is gekozen voor een duurzame 
verbeteraanpak van met name de 
buitenzijde van het gebouw. Dit houdt 
onder andere in: vervanging van het 
metselwerk van de buitengevel, nieuwe 
dakbedekking met extra isolatie, ophogen 
van de galerijen met nieuwe hekwerken, 
plaatsen van zonnepanelen, vergroten 
balkons, etc. De appartementen worden 
tegelijkertijd voorzien van extra isolatie. De 
werkzaamheden zijn in het 1e kwartaal van 
2016 gestart en in 2017 gereed. 
 
 
Verbeteren van toegankelijkheid 
De sterke vergrijzing in ons werkgebied was aanleiding om in de prestatieafspraken op te 
nemen dat Kennemer Wonen de komende jaren het woningbezit geschikter maakt voor 
seniore huishoudens met een mogelijke, lichte 
zorgvraag. In 2016 hebben we een Meerjarige 
Verbeteragenda Toegankelijkheid vastgesteld met 
complexen waar we maatregelen kunnen nemen die 
de toegankelijkheid verbeteren. Zoals het plaatsen 
van liften, het ophogen van galerijen en het 
aanbrengen van deurdrangers.  
 
In 2016 zijn diverse maatregelen genomen om de 
toegankelijkheid van woningen en woongebouwen te 
verbeteren.  
 

Verkoop en liberalisatie 
Verkoop en liberalisatie van woningen draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen uit 
de portefeuillestrategie van Kennemer Wonen en de prestatieafspraken met gemeenten en 
huurdersorganisaties. Wij doen dit om de volgende redenen:  

• Het afstoten van woningen die niet passen in de gewenste woningportefeuille. Zo 
verbeteren we de geschiktheid van het woningaanbod voor de huidige en toekomstige 
klanten. 

• Het in de markt zetten van betaalbaar koop- en huuraanbod voor de (doorstroming van) 
middeninkomens. Zo dragen we indirect bij aan het verbeteren van de beschikbaarheid 
van woningen voor de sociale doelgroep. 

• Het realiseren van wijken met een gemengd woningbezit van huur en koop. Zo dragen 
we bij aan levendige wijken en kunnen bewoners wooncarrière binnen de wijk maken. 

 
Vrije verkoop 
In de huidige woningmarkt met schaarste aan 
huurwoningen en oplopende druk vanuit het aantal te 
huisvesten vergunninghouders, willen we zo min 
mogelijk woningen verkopen, in ieder geval t/m 2020. 
In 2016 is het aantal woningen in de verkoop flink 
gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Er 
zijn 16 huurwoningen in de vrije verkoop verkocht. 

Toegankelijkheid woningen per gemeente

Aantal Bedrag

woningen

Alkmaar 96 10.000€       

Bergen 169 46.000€       

Castricum 91 43.000€       

Heiloo 13 9.000€         

Uitgeest 19 12.000€       

Totaal 120.000€     

Verkopen per gemeente

Eengezins Appartement

woningen

Alkmaar 4 6

Bergen 3

Castricum 3

Heiloo

Uitgeest

Totaal 10 6
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Ook zijn in 2016 twee bedrijfspanden in Bergen verkocht.  
 
Terugkoop Koopgarant 
Begin 2016 hadden wij 6 teruggekochte koopgarant woningen in voorraad. Hiervan zijn er in 
2016 twee woningen verhuurd. Twee woningen zijn doorverkocht als koopgarant woning en 
een in vrije verkoop. Een woning stond eind 2016 nog te koop.  
Gedurende 2016 zijn er 14 koopgarant woningen teruggekocht. Hiervan zijn zeven woningen 
verhuurd. Een woning is doorverkocht als koopgarant woning. Drie woningen zijn 
doorverkocht in vrije verkoop en drie woningen stonden per eind 2016 te koop. 
 
Liberalisatie 
In de prestatieafspraken staat dat wij maximaal 5% van onze woningvoorraad kunnen 
verhuren boven de sociale huurgrens. Eind 2016 was dat bijna 3%. We hebben in iedere 
gemeente woningen aangewezen die een dusdanige kwaliteit hebben, dat zij in aanmerking 
komen voor vrije sector verhuur. Deze woningen hebben wij aangemerkt als niet-Daeb 
woning (met een maximum van 5% per gemeente). In 2016 hebben wij van alle vijf 
gemeenten en zeven huurdersorganisaties een positieve zienswijze ontvangen op het 
voorstel tot de administratieve scheiding van deze niet-Daeb woningen. Wanneer de zittende 
huurder verhuist, bieden wij deze woningen dan ook aan via de vrije markt. 
 

Ontwikkeling van de woningvoorraad 
Eind 2016 hebben wij in totaal 10.294 woningen in bezit, waarvan 10.228 zelfstandige 
woningen. Onze woningvoorraad is gedifferentieerd opgebouwd.  
 

 
 
Begin 2016 hadden wij 10.159 zelfstandige woningen in bezit. Onze woningvoorraad is dus 
in een jaar tijd gegroeid met in totaal 69 woningen, dat is bijna 1% ten opzichte van 2015.  
 

 

Bezit naar type woning (per einde 2016)

Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Uitgeest Totaal

Eengezinswoningen 638          1.584       1.252       602          614          4.690       

Appartementen zonder lift (verdieping 1 en hoger) 476          374          277          445          235          1.807       

Appartementen zonder lift (begane grond) 185          283          287          250          126          1.131       

Appartementen met lift 996          403          524          428          249          2.600       

Onzelfstandige woonruimte 25            -           33            8              -           66            

Totaal 2.320       2.644       2.373       1.733       1.224       10.294     

% 22,5% 25,7% 23,1% 16,8% 11,9% 100,0%

Ontwikkeling woningvoorraad zelfstandige woonruimte

Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Uitgeest Totaal

Bezit per 1 januari 2016 2.288       2.652       2.308       1.686       1.225       10.159     

Vrije verkoop 10            3              3              -           -           16            

Sloop -           9              15            -           -           24            

Aankoop tbv verhuur 4              1              1              1              -           7              

Opgeleverde nieuwbouw 14            3              48            37            -           102          

Woningen in/uit verkoop/overig -1             -           1              1              -1             -           

Totaal 2.295       2.644       2.340       1.725       1.224       10.228     

Ontwikkeling aantal woning 7              -8             32            39            -1             69            

Percentage ontwikkeling t.o.v. 2015 0,3% -0,3% 1,4% 2,3% -0,1% 0,7%
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4. INVESTEREN IN BETAALBAARHEID 
 
“Betaalbaarheid is een van de strategische prioriteiten van Kennemer Wonen voor de 
komende jaren. Dat betekent dat wij investeren in woningen met lage woonlasten die passen 
bij de vraag van de doelgroep. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.”  
 
In 2016 hebben wij geïnvesteerd in het verbeteren van de betaalbaarheid door: 

- Een betaalbaar huurbeleid met een woningaanbod in verschillende huurprijsklassen 
en een gematigde jaarlijkse huurverhoging. Onze doelgroep bestaat immers ook uit 
huurders met verschillende inkomens. 

- Het isoleren en verduurzamen van woningen, waardoor de energiezuinigheid van 
onze woningvoorraad is vergroot. 

 

Gematigd huurbeleid 
In 2016 hebben wij een huurbeleid toegepast dat zorgt voor het betaalbaar houden van de 
woningvoorraad van Kennemer Wonen. Het huurbeleid past binnen onze nieuwe 
portefeuillestrategie en de prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties. Dit 
geldt zowel voor de jaarlijkse huurverhoging in juli als voor de huurprijs na mutatie (de 
zogenaamde streefhuur).  
 
Jaarlijkse huurverhoging 
Kennemer Wonen heeft per 1 juli 2016 een jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd van 
gemiddeld 0,47%. Deze is als volgt tot stand gekomen:  

• Er is geen huurverhoging toegepast voor de huurders van sociale huurwoningen met 
een inkomen tot € 44.360. Hierdoor kreeg 87% van onze huurders geen 
huurverhoging.  

• Er is wel een inkomensafhankelijke huurverhoging gevraagd aan een beperkte groep 
huurders. Dit waren huurders van sociale huurwoningen met inkomens hoger dan 
€ 44.360. Deze huurverhoging was gelijk aan inflatie plus 3%. Hiermee willen we de 
doorstroming op de woningmarkt bevorderen en betaalbaarheid garanderen van 
woningen voor de doelgroep. De huurprijs is nergens hoger geworden dan de grens 
die volgens het wettelijk Woning Waardering Stelsel aan de woning is gegeven. 

 
Voor 86 huurders met een hoger inkomen was de inkomensafhankelijkheid van de 
huurverhoging reden om bij ons bezwaar te maken. Er zijn 55 bezwaren gegrond verklaard 
op basis van door huurders aangeleverde 
gegevens. Voor deze huurders is de 
huurverhoging teruggebracht naar 0%. Er zijn 
31 bezwaren ongegrond verklaard. Omdat 
huurders met een inkomen lager dan € 44.360 

geen huurverhoging kregen, is er door hen 
geen bezwaar gemaakt. 
 
 
Streefhuur: huurprijs na mutatie 
In de tweede helft van 2016 zijn de streefhuren verlaagd om te voldoen aan de 
prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties. Een wijziging was noodzakelijk, 
omdat als gevolg van het passend toewijzen er meer woningen nodig bleken in de laagste 
prijsklassen. De bij mutatie gehanteerde huursprong, die soms ook een huurverlaging is, is 
altijd gekoppeld aan de positie van de woning in de portefeuillestrategie. Die geeft aan in 
welke huurtoeslagcategorie de woning verhuurd moet worden.  
 

Bezwaren Kennemer Wonen

Reden bezwaar gegrond ongegrond Totaal

Chronisch ziek 11 2 13

Inkomensverklaring 2014 3 4 7

Inkomensdaling 2015 37 9 46

Verwachte inkomensdaling 2016 4 9 13

Overig 7 7

55 31 86
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Effecten van het huurbeleid 
De gemiddelde netto huurprijs is in 2016 met bijna 1% toegenomen, van gemiddeld € 520 
per woning in 2015 naar gemiddeld € 524 in 2016. Deze beperkte toename is grotendeels 
het gevolg van de huurverhoging van 0% voor huurders met een inkomen tot € 44.360. Ook 
per gemeente is de toename zeer beperkt.   
 

 
 
Maatschappelijk rendement 
De gemiddelde maximale huurprijs van onze woningvoorraad is € 751 per maand. Dat is de 
gemiddelde huurprijs die wij zouden mogen vragen op basis van de kwaliteit van de woning. 
Deze kwaliteit is berekend aan de hand van een door de overheid vastgesteld 
woningwaarderingsstelsel. Wij verhuren onze woningen gemiddeld voor € 524 per maand. 
Dit verschil tussen wat we kunnen vragen en daadwerkelijk vragen vinden wij 
vanzelfsprekend volgen op onze kerntaak en zien wij als een belangrijke maatschappelijke 
investering. In 2016 bedroeg deze circa € 25 mln. De totale maatschappelijke investering ligt 
hoger, omdat een groot deel van onze huurders van de Rijksoverheid huurtoeslag 
ontvangen. 
 
Woningvoorraad in verschillende huurprijsklassen 
Op 31 december 2016 verhuurde Kennemer Wonen iets meer dan 97% van alle woningen 
binnen de sociale huur, dat wil zeggen met een netto huurprijs tot en met € 710,68. 73% van 
onze woningen had eind 2016 een huurprijs tot de 1e aftoppingsgrens en 83% tot de 2e 
aftoppingsgrens.  
 

 
 

Investeringen in duurzaamheid 
We verbeteren de energiezuinigheid van onze bestaande woningvoorraad met een 
meerjaren investeringsprogramma. In 2016 is € 2,6 mln. geïnvesteerd in de verduurzaming 
van bijna 800 woningen (exclusief de projectmatige verbeteringen uit het hoofdstuk 
Beschikbaarheid). 
 
  

Gemiddelde netto huurprijs en maximaal redelijke huurprijs per gemeente

Gemiddelde Gemiddelde % netto huur Gemiddelde Gemiddelde % netto huur 

netto maximale maximale netto maximale maximale

huurprijs huurprijs huurprijs huurprijs huurprijs huurprijs

2016 2016 2016 2015 2015 2015

Alkmaar € 540 € 689 78% € 537 € 683 79%

Bergen € 512 € 776 66% € 506 € 775 65%

Castricum € 516 € 767 67% € 510 € 769 66%

Heiloo € 528 € 752 70% € 524 € 753 70%

Uitgeest € 541 € 786 69% € 534 € 782 68%

Totaal € 524 € 751 70% € 520 € 750 69%

Bezit naar huurprijsklasse (per einde 2016)

Huurprijs-

klasse 1

Huurprijs-   

klasse 2

Huurprijs-  

klasse 3

Huurprijs-   

klasse 4

Huurprijs-

klasse 5

Jongeren 1p/2p huurtoeslag Gezin huurtoeslag Geen huurtoeslag Vrije sector

< € 409,93 € 409,93 € 586,69 € 628,77 >

t/m t/m t/m € 710,68

€ 586,68 € 628,76 € 710,68

Alkmaar 8 % 66 % 12 % 12 % 3 %

Bergen 19 % 58 % 9 % 13 % 2 %

Castricum 16 % 58 % 9 % 14 % 4 %

Heiloo 13 % 58 % 9 % 15 % 4 %

Uitgeest 11 % 56 % 13 % 18 % 2 %

Totaal 13% 60% 10% 14% 3%
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Isolatie 
De huurders van Kennemer Wonen kunnen via onze website een aanvraag doen voor het 
isoleren van de woning. Deze werkzaamheden worden door Kennemer Wonen uitgevoerd. 
Hiervoor rekenen wij aan de huidige huurders geen huurverhoging. De energiebesparing 
komt direct ten goede aan de huurder. In 2016 hebben we onderstaande verbeteringen 
uitgevoerd: 
 

 
 

Zonnepanelen 
In 2016 zijn we gestart met het plaatsen van zonnepanelen bij eengezinswoningen en op 
appartementsgebouwen. Ook hiervoor vragen we geen huurverhoging of vergoeding. 
 

 
 
Effecten duurzaamheidsinvesteringen 
 
De duurzaamheidsinvesteringen hebben als doel om de energiezuinigheid van de woningen 
te verbeteren en daardoor de betaalbaarheid voor huurders te vergroten. In 2016 heeft dit 
geleid tot de volgende verdeling in ons totale woningbezit. De totale gemiddelde energie-
index is 1,60. 
 

 
 

  

Duurzaamheid

Nr. Omschrijving M2 Aantal woningen

1 Vloerisolatie 1.595      58

2 Gevelisolatie 263         7

3 Dakisolatie 741         19

4 Glasisolatie 50           25

5 Aanpassing ventilatie

n.a.v. isolatiewerk

-          124

Zonnepanelen

Aantal woningen Aantal panelen Aantal wattPiek

Laagbouw 264                    1.946                86.625                  

Hoogbouw (centrale voorziening) 242                    

Hoogbouw (woningen) 74                      

Totaal 580                    3.117                401.350                

1.171                314.725                

Energie-index totaal

Voorheen Percentage

Index energielabel woningen

0 - 0,6 A 1%

0,61 - 0,8 A 2%

0,81 - 1,2 A 11%

1,21 - 1,4 B 23%

1,41 - 1,8 C 42%

1,81 - 2,1 D 13%

2,11 - 2,4 E 4%

2,41 - 2,69 F 1%

>= 2,7 G 1%
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5. INVESTEREN IN WIJKEN 
 
“Kennemer Wonen beseft dat wonen niet stopt bij de voordeur, maar dat onze klanten ook 
graag in een prettige wijk wonen. We gaan daarbij uit van de zelfredzaamheid van onze 
huurders. Dat sluit aan op de maatschappelijke trend waarin mensen meer invloed hebben 
op de kwaliteit van hun leven en meer ruimte krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen.” 
 
Wij vinden dat iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft in het realiseren van een 
prettige woonomgeving. Bewoners voor hun woongedrag, gemeenten voor de 
woonomgeving en welzijns- en zorgorganisaties voor een passend aanbod van 
dienstverlening. Wij dragen bij aan een schone woonomgeving, het voorkomen van 
(buren)overlast en het verbeteren van de veiligheid. Door samen te werken met de andere 
partijen kunnen deze punten worden aangepakt en kunnen zaken zoals huisuitzettingen 
voorkomen worden. Naast dit maatschappelijke belang hebben we een bedrijfseconomisch 
belang. De leefbaarheid van de wijk heeft een directe invloed op de waarde en 
verhuurbaarheid van ons vastgoed. In 2016 hebben wij € 106.000 geïnvesteerd in 
wijkbeheer. 
 

Actief wijkbeheer  
Onze medewerkers wijkbeheer zijn actief in verschillende wijken en krijgen hiermee een 
goed beeld van wat er speelt in het werkgebied van Kennemer Wonen. Kleine problemen 
lossen zij zelf op, bijvoorbeeld door bewoners aan te spreken. Wanneer zij de problemen niet 
zelf kunnen oplossen, geven zij deze door aan de wijkconsulenten of andere instanties. De 
wijkconsulten nemen (sociale) klachten in behandeling en hebben regelmatig contact met 
bewoners(commissies). Zij maken hierbij actief gebruik van hun netwerk met andere 
instanties.  
 
Ook is er een aantal grotere investeringen gedaan, 
zoals het plaatsen van camera’s in complexen aan 
de Waalstraat, Geulstraat en Maasstraat in 
Alkmaar. De camera’s zijn geplaatst in de liften en 
entree. Dit moet het aantal liftstoringen door 
toedoen van bewoners in de toekomst beperken. 
Daarnaast verwachten wij dat de entrees en liften 
schoner zullen blijven. De eerste indruk wijst uit 
dat dit het geval is. Deze investering zal daarom in 
de toekomst ook op andere complexen overwogen 
kunnen worden om de leefbaarheid te verbeteren.  
 

Faciliteren van bewonersinitiatieven 
Ook huurders kunnen met initiatieven komen om 
de leefbaarheid te verbeteren. In overleg met 
Kennemer Wonen kunnen zij hiervoor een 
financiële bijdrage ontvangen. In 2016 zijn 
diverse initiatieven gefinancierd, zoals 
bijvoorbeeld een springkussen bij een 
buurtbarbecue in de Vechtstraat. 
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Oplossingen bij overlast 
Wanneer bewoners klagen over overlast van buren, vragen wij in eerste instantie om zelf 
met elkaar tot een oplossing te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan gaan wij met de 
betrokken partijen in gesprek. De klachten die wij in behandeling nemen zij hierdoor 
gemiddeld genomen complexer van aard. Dat betekent in sommige gevallen het opbouwen 
van een dossier en in uitzonderlijke situaties het opstarten van een gerechtelijke procedure.  
 
De Bemiddelingskamer 
In de gemeenten Bergen en Alkmaar kunnen bewoners de Bemiddelingskamer inschakelen 
bij buurtoverlast. In 2016 hebben wij net als in 2015 ca. € 15.000 geïnvesteerd in deze vorm 
van buurtbemiddeling. In 2017 wordt de inzet van de Bemiddelingskamer ook in Uitgeest, 
Castricum en Heiloo georganiseerd. 
 
De Bemiddelingskamer heeft in Alkmaar in 2016 173 aanmeldingen gekregen, waarvan 104 
zaken zijn afgerond met een goed resultaat (66%). In Bergen zijn 50 aanmeldingen 
ontvangen waarvan 14 afkomstig van huurders van Kennemer wonen. Van de 50 zijn er 36 
positief afgerond (84%). Het aantal aanmeldingen is vergelijkbaar met 2015. 
 

Wonen en zorg 
Kennemer Wonen draagt eraan bij dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen, ook als zij hierbij hulp nodig hebben. De eigen regie moet voorop staan, zorg en 
dienstverlening ondersteunen waar dat nodig is. Wij werken samen met de gemeenten om 
kennis en taken te (ver-)delen. Zo hebben wij deelgenomen aan overleggen en 
themabijeenkomsten in de gemeenten Castricum, Bergen, Uitgeest en Alkmaar en Heiloo.  
 
Kennemer Wonen ondersteunt de WonenPlus organisaties in Alkmaar, Bergen en Heiloo. 
Deze richten zich op het ondersteunen van kwetsbare mensen (ouderen, mensen met een 
beperking en chronisch zieken), zodat zij zo lang mogelijk op een prettige wijze thuis kunnen 
blijven wonen. In 2016 hebben wij circa € 12.000 bijgedragen aan de activiteiten van deze 
organisaties. 
 

Monitoren van de woonomgeving 
Om een goed beeld te krijgen van de waardering van bewoners voor de eigen 
woonomgeving maken wij wijkanalyses. Dit doen wij aan de hand van onder andere de 
Leefbaarometer. Al onze wijken scoren daarin positief, van ruim voldoende tot uitstekend. De 
buurtwaardering vanuit eigen onderzoek (door vragenlijsten van KWH) bevestigt voor een 
groot deel deze scores, maar geeft wel aan dat er hier en daar op buurtniveau wat extra 
aandacht nodig is. In deze wijken maken wij samen met onze stakeholders wijkvisies, om op 
langere termijn het prettig wonen te bevorderen. 
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6. INVESTEREN IN SAMENWERKING 
 
 

“Kennemer Wonen zoekt constant de dialoog met diverse stakeholders in het gehele 
werkgebied. Dat vinden wij belangrijk: zo horen we welke vraagstukken er leven en 

betrekken wij onze omgeving bij onze strategische en operationele keuzes.” 
 
Onze bewoners zijn onze belangrijkste stakeholders. In 2016 hebben wij dan ook veelvuldig 
overleg gevoerd met diverse bewoners(groepen). Daarnaast werkten wij intensief samen met 
onder andere gemeenten, andere woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen.  
 

Huurdersorganisaties 
De huurdersvertegenwoordiging van Kennemer Wonen is georganiseerd in zes 
huurdersorganisaties, die zijn vertegenwoordigd in twee huurderskoepels: 
- Huurderskoepel Noord (bestaande uit Huurdersbelangen Kennemer Wonen 

Heiloo/Alkmaar en Huurdersvereniging Duinstee)  
- Huurderskoepel Zuid (bestaande uit Stichting Huurdersbelangen Egmond (SHOE), 

Huurders Vereniging Uitgeest (HVU), Huurdersvereniging Limmen-Akersloot (Li-Ak), 
HVW Castricum) 

 
Wij praten met hen over ons beleid en vragen indien nodig om (gekwalificeerd) advies. Om 
de overleggen en de participatie transparant en volgens de wettelijke kaders te organiseren 
is in 2016 een nieuwe functie in het leven geroepen: de coördinator Huurdersparticipatie. 
Vanuit de Huurderskoepel Zuid heeft een voordracht plaatsgevonden voor een nieuw lid van 
de Raad van Commissarissen. 
 
Met iedere koepel heeft in 2016 vier keer een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de 
directeur-bestuurder en de manager Klant en Markt. Daarnaast hebben twee leden van de 
Raad van Commissarissen een bijeenkomst van de Huurderskoepel Zuid bijgewoond. Ook is 
er één keer overleg geweest tussen de huurderskoepels en de Raad van Commissarissen. 
Er is onder andere gesproken over de begroting, de herijkte portefeuillestrategie, de 
onderhoudsplanning, de duurzaamheidsinvesteringen en de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst.  
 
Er zijn vier gekwalificeerde adviezen aangevraagd in 2016: 
- Huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging. De koepel Zuid heeft positief advies uitgebracht. 

De koepel Noord gaf een advies in delen: alleen op het inkomensafhankelijke deel is 
negatief geadviseerd. Dat advies hebben wij onderbouwd naast ons neer gelegd. 

- Sociaal Plan. Dit algemene plan met afspraken voor bewoners in een renovatie- of 
herstructureringstraject is door beide koepels positief bevonden. 

- Bod en prestatieafspraken 2016. Beide koepels hebben opmerkingen aangegeven en die 
zijn opgenomen in de prestatieafspraken 2017-2020. In december hebben alle 
afzonderlijke huurdersorganisaties de prestatieafspraken getekend. 

- De scheiding Daeb/niet-Daeb en de voorgestelde 5% vrije sector verhuur. Beide koepels 
hebben in het najaar een positieve zienswijze afgegeven. 
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Bewonerscommissies en klankbordgroepen 
Met bewonerscommissies overleggen we over zaken 
die spelen rond de eigen buurten en complexen. Het 
gaat vooral over het onderhoud van de woningen en 
de leefbaarheid van de woonomgeving. In 2016 
spraken we met 31 actieve bewonerscommissies. 
Daarnaast spreken we ook met bewoners die zich 
verenigd hebben in een klankbordgroep. In deze 
gevallen is dat omdat er verbeterplannen worden 
gemaakt voor de woning en het complex. 
 

Digitale klantenpanel 
Het klantenpanel van Kennemer Wonen heeft ongeveer 500 leden. We hebben in 2016 drie 
keer het panel geraadpleegd. De respons lag tussen de 40 en 60%.  
- Enquête over participatie en zeggenschap van huurders: Het doel was inzichten en 

ideeën van bewoners te krijgen over dit onderwerp. Deze informatie wordt gebruikt voor 
het herschrijven van het participatiebeleid in 2017. Een opvallend resultaat uit deze 
enquête was dat de huurdersorganisaties niet erg bekend zijn en de minderheid van de 
huurders zich niet goed vertegenwoordigd voelt. Belangrijke tip van de huurders: kies 
een meer persoonlijke benadering en ga de bewoners echt ontmoeten. 

- Enquête over sociale media en de manieren waarop Kennemer Wonen via sociale media 
communiceert: Uit de resultaten blijkt dat 73% van de respondenten actief is op social 
media, een interessant onderwerp dus. Wat opvalt, is dat bij slechts 20% van de 
huurders bekend is dat Kennemer Wonen actief is op sociale media.  

- Enquête over het imago van Kennemer Wonen: De resultaten laten zien in hoeverre ons 
imago overeenkomt met onze eigen gedachten hierover en kunnen als handvat dienen 
bij gesprekken over de koers van Kennemer Wonen. We hebben gezien dat ons imago in 
positieve zin voor een groot deel wordt bepaald door betaalbaarheid.  

 

Overige stakeholders 
 
Gemeenten 
In alle vijf gemeenten hebben wij in 2016 minimaal vier keer ambtelijk overleg gevoerd over 
diverse operationele zaken. Dat ging over onder andere overlast in wijken, 
vergunninghouders en nieuwbouw- en renovatieprojecten. Tweemaal is per gemeente een 
bestuurlijk overleg geweest, naast de bestuurlijke overleggen over de prestatieafspraken.  
 
Collega-corporaties 
Wij participeerden in 2016 in diverse netwerken met collega-corporaties. Daarin werd onder 
andere kennis uitgewisseld. Met drie corporaties in de gemeente Alkmaar (Woonwaard, Van 
Alckmaer en Wooncompagnie) stelden wij een gezamenlijke portefeuillestrategie op. Dit was 
een belangrijk startdocument voor de gesprekken over de prestatieafspraken.  
 
Zorg- en welzijnspartijen 
In alle gemeenten participeerden wij in diverse netwerken waarin wordt gesproken over de 
verbetering van de leefbaarheid, individuele probleemhuishoudens en de veiligheid.  
Samen met de gemeente, Politie, GGZ en maatschappelijk werk bespreken we regelmatig 
de situaties van mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Overlastklachten kunnen vaak 
het eerste signaal zijn van een situatie met (meervoudige) problemen, zoals verslaving, 
verwaarlozing en psychische ziektebeelden. Andersom krijgen wij als corporatie een duidelijk 
beeld over huishoudens die wij als corporatie in de gaten kunnen houden, zodat overlast 
voorkomen kan worden. 
 

Bewonersgesprekken per gemeente

Bewoners Klankbord

commissie groep

Alkmaar 14 0

Bergen 6 3

Castricum 4 0

Heiloo 6 0

Uitgeest 1 1

Totaal 31 4
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Prestatieafspraken  
Een belangrijk onderdeel van de lokale verankering van het volkshuisvestingsbeleid is het 
maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, de woningcorporaties en haar 
huurdersorganisaties. Niets nieuws onder de zon: prestatieafspraken maakten we al jaren 
met onze gemeenten. Wat wel nieuw is, is dat dit keer de huurdersorganisaties als 
gelijkwaardige partner is aanschoven. In december 2016 hebben wij de Prestatieafspraken 
ondertekend, in Alkmaar en in De BUCH. Ieder jaar werken we vervolgens in een jaarplan uit 
hoe we bijdragen aan de realisatie van de Prestatieafspraken: zodat we de juiste dingen 
doen en onze afspraken nakomen.  
 
 
Na de ondertekening in 2016 is een evaluatie geweest van het proces en de nieuwe 
samenwerking. Alle partijen hebben aangegeven tevreden te zijn over proces en resultaat en 
de samenwerking als constructief, respectvol en transparant hebben ervaren. Er zijn in 2016 
circa twintig bijeenkomsten geweest van de kerngroep en er is 8 maal bestuurlijk overleg 
geweest. 
 
Prestatieafspraken De BUCH 
Na een jaar van afspraken maken, zijn de 
gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo, zes huurdersorganisaties en Kennemer 
Wonen het eens geworden. Op 7 december 
2016 zijn de handtekeningen gezet onder de 
prestatieafspraken voor de komende vier jaar. 
Deze afspraken gaan onder meer over de 
bouw van extra woningen, over kwaliteit en 
duurzaamheid en de betaalbaarheid van 
woonlasten. De prestatieafspraken zien er op 
hoofdlijnen zo uit: 

• Minimaal 80% van alle woningen blijft ónder de € 628 per maand (prijspeil 2016); 

• 65% blijft komende jaren onder de € 586 per maand (prijspeil 2016); 

• Van al het woningbezit blijft minimaal 95% bestemd voor sociale huur; 

• Minstens 300 nieuwe woningen erbij in de komende 4 jaar; 

• Minstens 250 meer verhuizingen dan de afgelopen 4 jaar; 

• Veel aandacht voor leefbaarheid: groen, veilig en schoon; 

• Optimale samenwerking met hulpverlenende instanties voor senioren die langer thuis 
willen of moeten wonen; 

• Zonnepanelen voor circa 3.800 wooneenheden.  
 
Prestatieafspraken Alkmaar 
In Alkmaar zijn op 13 december 2016 de prestatieafspraken ondertekend tussen vier 
woningcorporaties, evenveel huurdersorganisaties en de gemeente. De partijen vinden dat 
iedereen in de gemeente Alkmaar moet kunnen wonen, ongeacht inkomen, afkomst of 
leeftijd. De gemeente heeft de regie op levensloopbestendige wijken en het realiseren van 
een betere verbinding tussen zorg, welzijn en wonen. Tegelijkertijd zorgen de 
woningcorporaties voor voldoende en geschikt woningaanbod. Onder andere door: 
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• Minimaal 75% van alle woningen blijft ónder de 
€ 628 per maand (prijspeil 2016); 

• Minimaal 60% blijft komende jaren onder de     
€ 586 per maand (prijspeil 2016); 

• Van al het woningbezit blijft minimaal 95% 
bestemd voor sociale huur; 

• Minstens 750 nieuwe woningen erbij in de 
komende 10 jaar; 

• Gemiddeld label B voor het hele woningbezit, 
uiterlijk eind 2020.  
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7. ONZE ORGANISATIE 
 

“Bij Kennemer Wonen werken betrokken medewerkers, die handelen met de kernwaarden 
als basis, en die in staat zijn om in teamverband zelfstandig en met verantwoordelijkheid 

voor het resultaat te werken.” 

 
Deze stip op de horizon is in 2015 geformuleerd als gewenste ontwikkelingrichting van onze 
vernieuwde organisatie. Vorig jaar schreven wij al dat Kennemer Wonen na een 
reorganisatie gereed was voor de toekomst. Zodat we soepel kunnen inspelen op 
veranderingen en transparant zijn over de resultaten. In 2016 hebben we met de 
ontwikkeling van de organisatie weer een stap in de goede richting gezet. 
 

Organisatieontwikkeling en opleiding 
In onze organisatie staan de kernwaarden betrokken, betrouwbaar, kostenbewust en 
klantgericht centraal. Iedereen is hierop aanspreekbaar en wij spreken elkaar aan als 
werkzaamheden beter kunnen. In 2016 hebben we op diverse manieren bijgedragen aan de 
constante ontwikkeling van onze medewerkers, teams en de organisatie. 
 
Zelfwerkende teams 
Zelfwerkende teams weten waar zij voor staan en op welke wijze de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Wie zijn (wat drijft) mijn teamleden? Wat gaan we doen? Hoe doen we 
het? en Wie doet wat wanneer? zijn in zelfwerkende teams geen vragen meer, maar een 
vanzelfsprekendheid. In 2016 hebben alle medewerkers de ‘Team Performance Scan’ 
gedaan. Deze geeft aan welke van de zeven fasen van ontwikkeling een team reeds 
succesvol doorliep en welke aandacht behoeven. Alle teams hebben onder begeleiding van 
adviesbureau Target Point de resultaten van de scan besproken en afspraken gemaakt over 
de verbeterpunten. 
 
Betrokken medewerkers 
Betrokken medewerkers begrijpen hoe hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan het 
succes van Kennemer Wonen. Zij doen iets “extra’s” om het verschil te maken en zijn in 
staat om klanten, huurders, maar ook collega’s positief te verrassen. In 2016 hebben alle 
medewerkers de ‘Engagement Scan’ gedaan. Deze meet de mate van betrokkenheid van de 
individuele personen in de organisatie. 40% van alle medewerkers heeft een hoge 
betrokkenheid en is zowel rationeel als emotioneel verbonden met Kennemer Wonen. Alle 
teams hebben onder begeleiding van adviesbureau Target Point de resultaten van de scan 
besproken en afspraken gemaakt over de mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten. 
 
Gesprekscyclus over functioneren en beloningen 
In 2016 is de P-cyclus gestart, een gesprekscyclus waarmee gestructureerd aandacht wordt 
besteed aan het functioneren, beoordelen en belonen van medewerkers. Daarbij was het 
uitgangspunt om verantwoordelijkheden over het eigen functioneren meer bij de 
medewerkers neer te leggen. Adviesbureau HRMForce heeft een geautomatiseerde 
maatwerkoplossing gemaakt, waarin het planningsformulier, het functioneringsformulier en 
het beoordelingsformulier zijn verwerkt. Vanaf 2017 werkt de gehele organisatie met dit 
systeem. 
 
Opleiding en loopbaanontwikkeling 
Wij vinden duurzame inzetbaarheid van mensen belangrijk. Daarom stimuleren wij 
medewerkers om gebruik te maken van het persoonlijk ontwikkelingsbudget vanuit de CAO 
Woondiensten. Elke medewerker kan zelf kiezen hoe hij dit budget inzet voor zijn eigen 
loopbaan. In 2016 is hieraan circa € 22.000 besteed. Aan opleidingen die nodig waren voor 
het vervullen van een functie is circa € 148.000 uitgegeven.  
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Onbeperkt online leren 
Om het belang van de eigen ontwikkeling nog meer kracht bij te zetten, is Kennemer Wonen 
in 2016 een samenwerking aangaan met Kjenning opleidingen. Alle medewerkers kunnen 
onbeperkt gebruik maken van de minimaal 90 verschillende e-learning modules. 
 
Arbeidsmobiliteit 
In het kader van duurzame inzetbaarheid is er in 2016 een samenwerkingsproject opgestart,  
‘Project Loopbaan’ met zeven Noord Hollandse corporaties. Dit zijn ZVH Zaandam, 
Intermaris Hoorn, Pre Wonen Velserbroek, Woonwaard Alkmaar, Parteon Wormerveer, 
Woningbedrijf Velsen en Kennemer Wonen. Het doel van dit project is om de 
arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. 
 

Organogram en bezetting 
De organisatie van Kennemer Wonen is als volgt opgebouwd: 
 

 
Op 31 december 2016 hadden we 92 medewerkers in dienst. Gemiddeld over 2016 hadden 
we een bezetting van 76 fulltime functies (fte). Hiermee is de gemiddelde bezetting t.o.v. 
2015 met bijna 2 fte gedaald. De nieuwe bezetting is een gevolg van de ingezette 
reorganisatie eind 2015 en de vorming van een aantal nieuwe functies. De gemiddelde 
bezetting is daarmee circa 8 fte lager dan de formatie voor de reorganisatie.     
 

 
 
De gemiddelde leeftijd binnen onze organisatie bedraagt 46,5 jaar. Gemiddeld zijn onze 
medewerkers 10,5 jaar in dienst. De verhouding man/vrouw bedraagt 45% tegen 55%. Van 
onze medewerkers werkt 40% fulltime. 

Bezetting

Cluster FTE

Directie / MT / Staf 7

Bedrijfsvoering 21

Klant en Markt 32

Vastgoed 14

Projecten 2

Totaal 76
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Instroom, doorstroom en uitstroom 

 
 
De verhoogde in- en uitstroom heeft te maken met een aantal nieuwe medewerkers in onder 
andere het klantinformatiecentrum en het outplacementtraject vanwege de reorganisatie in 
2015. In 2016 zijn er drie nieuwe functies bijgekomen. Twee van deze functies zijn bekleed 
door medewerkers die zijn doorgestroomd vanuit de afdeling projecten (outplacement). 
 
Verzuim 
Het verzuimpercentage (inclusief langdurig verzuim) is 4,3%. We kennen geen instroom in 
het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (medewerkers die na twee 
jaar ziekte en meer dan 35% arbeidsongeschiktheid de WIA instromen).  
 

Digitalisering en ICT 
In 2016 zijn grote stappen gezet in de digitalisering van onze klantgerichte dienstverlening en 
de processen voor een efficiëntere bedrijfsvoering, onder andere door: 
1. de vervanging van het financiële informatiesysteem door Property Management van 

NCCW. Alle kernprocessen worden door de implementatie van het nieuwe pakket 
geraakt. Samen met sleutelpersonen vanuit de verschillende clusters zijn blauwdrukken 
gemaakt voor aangepaste processen, zijn systemen en koppelingen geconfigureerd, 
acceptatietesten uitgevoerd en zijn diverse trainingen gevolgd; 

2. de implementatie van maatregelen rondom de Wet op de Bescherming 
Persoonsgegevens en de Wet op de Datalekken. Wij zijn een project gestart om alleen 
nog die (persoons)gegevens vast te leggen die ook mogen worden vastgelegd en 
relevant zijn voor onze bedrijfsvoering. We hebben onze digitale archieven geschoond 
van persoonsbewijzen en andere gegevens. Er zijn awareness trainingen gegeven aan 
medewerkers en we hebben een Ethisch Hacker ingehuurd om de beveiliging van onze 
systemen te onderzoeken;  

3. deelname aan de ICT-benchmark van M&I Partners. De IT-kosten van Kennemer Wonen 
liggen gemiddeld even hoog zijn als bij andere corporaties. Kennemer Wonen scoort net 
iets bovengemiddeld voor wat betreft de IT-volwassenheid.  

  

Integriteit 
Om de integriteit te waarborgen hebben wij een integriteitscode, een klokkenluidersregeling 
en zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon.  
 
Vanaf 1 juli 2016 is de wet ‘Huis voor klokkenluiders’ in werking getreden. Deze wet regelt de 
bescherming van werknemers en werkgevers die een misstand willen melden. De 
vertrouwenspersonen zijn zowel aanspreekpunt voor integriteitszaken in het algemeen als 
voor de specifieke klokkenluidersregeling.  
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Meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling onderscheiden zich van algemene 
integriteitszaken, doordat deze meldingen betrekking hebben op een misstand met een 
maatschappelijk belang. 
 
In 2016 zijn er bij de vertrouwenspersonen geen meldingen geweest in het kader van de 
klokkenluidersregeling. Er zijn verschillende meldingen geweest met een algemeen 
integriteitsvraagstuk en de interne vertrouwenspersoon heeft een aantal gesprekken met 
medewerkers gevoerd. Bij veel meldingen was er sprake van een relatie met de ingezette 
reorganisatie. De laatste 6 maanden van 2016 zijn er geen meldingen ontvangen. 
 
In 2016 hebben wij een schriftelijke integriteitsmelding ontvangen van buiten de organisatie. 
De betreffende melding heeft geen betrekking op Kennemer Wonen, maar op organisaties 
waarmee wij een werkrelatie onderhouden. In opdracht van de Raad van Commissarissen 
en de directeur-bestuurder is de melding onderzocht. Momenteel zijn wij met beide 
organisaties in gesprek om tot op een oplossing te komen.  
 

Klachten  
In 2016 zijn 102 klachten ingediend door huurders of woningzoekenden. De klachten zijn 
ondergebracht in categorieën naar aard van de klacht. Het aantal klachten is in 2016 verder 
gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. 
 
 

 
 
 
Wanneer een huurder of woningzoekende ontevreden is over de klachtenafhandeling door 
Kennemer Wonen, dan kan deze een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie. 
Alle zeven lopende klachten vanuit 2015 over Kennemer Wonen zijn afgehandeld. Twee 
klachten waren niet ontvankelijk. In vier zaken is uitspraak gedaan door de 
Klachtencommissie. Bij één klacht heeft de Klachtencommissie geadviseerd om met elkaar 
in gesprek te gaan. De vijf gegronde klachten hebben betrekking op onderhoudsklachten 
(3x), een huisuitzetting, en een woningruil.   
 

Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) van Kennemer Wonen ziet zichzelf als een bruggenbouwer 
tussen werkgever en werknemers in de meest brede zin van het woord. Dankzij de goede en 
open contacten tussen de OR en de bestuurder betekent dit in de praktijk, dat de OR met 
name een meedenkende en toetsende rol vervult. Er is altijd ruimte om van gedachten te 
wisselen en samen te denken over oplossingen, waarbij begrip is voor elkaars zienswijzen.  
 

Klachten

Totaal

Aannemer 31

Aannemer/medewerker 21

Beleid 20

Medewerker 30

Totaal 102
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In 2016 zijn er verkiezingen gehouden voor 
de OR. Er zijn twee nieuwe leden aangesteld. 
Dankzij deze gefaseerde roulatie kan kennis 
tussen oude en nieuwe leden overgedragen 
worden. De OR is in 2016 zeventien keer bij 
elkaar geweest, waarvan zeven keer met de 
directie en één keer met de RvC. 
 
Het jaar 2016 stond wederom voornamelijk in 

het teken van de organisatieontwikkeling. De ondernemingsraad is instemming gevraagd 
over het wijzigen van de bedrijfsarts. Daarnaast is een adviesaanvraag ingediend over het 
wijzigen van de HR-cyclus en de invoering van het digitale systeem Property management.  
 

Risicomanagement 
Mede door de inwerkingtreding van de Woningwet zijn de veranderingen in onze sector 
omvangrijk. Belangrijke thema’s in 2016 waren onder andere het splitsingsvoorstel Daeb / 
Niet-Daeb, een nieuwe werkwijze rondom prestatieafspraken, passend toewijzen, 
aanscherping van Governance en de invoering van waardering op marktwaarde in verhuurde 
staat. Naast de uitvoering vergen deze onderwerpen ook aandacht vanuit risicobeheersing. 
Niet alleen is het aantal wetten en regels toegenomen, maar ook de beoordelingskaders 
eisen ook een hoge mate van verantwoording. Vanwege de implementatie van de 
Woningwet heeft Kennemer Wonen hier in 2016 veel aandacht aan besteed. De strenge 
normeringen en soms complexe regelgeving vergen ook de komende jaren extra aandacht 
en bewustwording. 
 
Aanpassing risicomanagementsysteem 
Met de oprichting van de Autoriteit woningcorporaties, de introductie van het nieuwe 
risicobeoordelingssysteem van het WSW (waarborgfonds sociale woningbouw) en de 
aanscherping van de richtlijnen voor de risicoparagraaf door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, is in 2015 een belangrijk nieuw wettelijk kader neergezet voor het 
risicomanagementsysteem. De veranderingen die zich in 2016 hebben voorgedaan, zijn daar 
veelal een afgeleide van.  
 
Als uitvloeisel van de Woningwet hebben wij in 2016 alle statuten en reglementen 
aangepast. Zo zijn de statuten van Woningstichting Kennemer Wonen en het Treasury- en 
beleggingsstatuut in lijn gebracht met de Woningwet en hebben wij tevens het 
bestuursreglement, het reglement voor de Raad van Commissarissen, het reglement voor de 
auditcommissie, het reglement voor de remuneratiecommissie en het reglement financieel 
beleid & beheer aangepast, dan wel nieuw opgesteld. Zowel de statuten als het reglement 
financieel beleid & beheer zijn ter beoordeling aangeboden aan de Autoriteit 
woningcorporaties. Voor beide documenten heeft Kennemer Wonen een positieve zienswijze 
ontvangen. 
 
Meer inhoudelijk zien we een verschuiving in aandacht naar de beheersmaatregelen van 
ICT-gerelateerde onderwerpen. Het gebruik en daarmee ook de afhankelijkheid van ICT-
hulpmiddelen is de laatste jaren fors toegenomen. Om de continuïteit te waarborgen en 
risico’s te beperken, scherpt Kennemer Wonen haar beheersmaatregelen op dit gebied 
continu aan. Ook de accountant besteedt bij de interim controle steeds meer aandacht aan 
de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen op dit vakgebied. 
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Risico’s & maatregelen 
 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Net als in 2015 heeft het WSW zowel de financiële risico’s als de risico’s vanuit de 
bedrijfsvoering beoordeeld. Hierbij heeft het WSW vastgesteld dat de aanbevelingen uit 2015 
over de Koopgarantregeling, het inzicht in de financiële positie van een zorgpartij en het 
actualiseren van het Treasurystatuut zijn opgepakt. Tevens is vastgesteld dat Kennemer 
Wonen voldoet aan de financiële ratio’s van het WSW. Bij de financiële risico’s kijkt het 
WSW voor wat de kasstromen betreft naar zowel de korte als de lange termijn, de balans en 
het onderpand van Kennemer Wonen. Ten aanzien van de risico’s in de bedrijfsvoering 
vraagt het WSW aandacht voor de volgende punten: 
 
- Organisatie. De in 2015 ingezette reorganisatie heeft geleid tot een kleinere en meer 

procesmatige organisatie met o.a. focus op efficiency en digitalisering. Het WSW volgt de 
mate waarin de efficiency wordt gerealiseerd. Kennemer Wonen voegt daaraan toe dat 
het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening voor haar minstens zo belangrijk is. 

- Portefeuillestrategie. Tijdens de risicobeoordeling heeft het WSW kennis genomen van 
de wijzigingen in de portefeuillestrategie waar onder de toename van vergunninghouders, 
het aanpassen van het bezit voor kleinere huishoudens en de inzet op 
energiebesparende investeringen. De eerste doorrekeningen lijken geen materieel 
negatief effect te hebben op de ratio’s, zoals deze door het WSW worden gehanteerd. 
Inmiddels heeft het WSW het borgingsplafond voor Kennemer Wonen voor de jaren 
2017, 2018 en 2019 vrijgegeven. Hiermee is de financieringsbehoefte geborgd. 

- Financieringsstrategie. Bij een nieuwe portefeuillestrategie hoort ook een nieuwe 
financieringsstrategie. Door de toename van investeringen verwacht het WSW een 
toenemende financieringsbehoefte. De door het WSW gevraagde financieringsstrategie 
is opgesteld en wordt medio 2017 bij het WSW aangeleverd. De financieringsstrategie 
leidt niet tot grote wijzigingen.   

 
In 2016 heeft Kennemer Wonen, op basis van de begroting 2016, een borgingsplafond 
ontvangen voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Deze vrijgave over meerdere jaren houdt 
impliciet in dat Kennemer Wonen tot de lichtste risicoklasse van het WSW behoort. Het 
borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde lening 
portefeuille van een corporatie per kalenderjaar.  
 
Autoriteit woningcorporaties (Aw) 
Op grond van de Woningwet beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties jaarlijks het 
functioneren en de daarbij behorende risico’s van Kennemer Wonen. Dit integrale toezicht is 
gericht op de onderwerpen governance, integriteit, de bescherming van het maatschappelijk 
vermogen en rechtmatigheid. Eind 2016 heeft de Aw in haar oordeelsbrief kenbaar gemaakt 
dat voor de onderwerpen integriteit en governance er geen aanleiding is tot het maken van 
opmerkingen.  
Bij de bescherming van het maatschappelijk vermogen heeft de Aw geconstateerd, dat de 
accountant in het accountantsrapport 2015 enkele bevindingen ter verbetering heeft 
benoemd en dat wij daar inmiddels passende maatregelen voor hebben getroffen. Voor de 
rechtmatigheid stelde de Aw vast dat Kennemer Wonen niet in alle afgesloten contracten 
met intermediaire verhuurders de juiste bepalingen had opgenomen. Hierdoor was de 
verantwoording voor de juistheid en de volledigheid van passend toewijzen van de woningen 
niet geborgd. Kennemer Wonen loopt hierbij het risico dat de Aw, bij een ongewijzigde 
situatie in 2017, een passende sanctie op zal leggen. Om dit te voorkomen hebben wij een 
nieuw modelcontract opgesteld dat rekening houdt met de wettelijke vereisten. Wij hebben 
dit contract aangeboden aan alle intermediaire verhuurders en hebben tevens bij alle partijen 
een bestuursverklaring opgevraagd. In de praktijk blijkt dat niet alle intermediaire 
verhuurders 1-2-3 bereid zijn om aan de wettelijke vereisten mee te werken.  
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Zij zijn soms van mening dat passend toewijzen niet voor hen van toepassing is. Uiteindelijk 
zijn we er, na veel overleg, in geslaagd om de dreigende impasse op te lossen.  
 
Kennemer Wonen 
Kennemer Wonen beschikt over een uitgebreid risicoregister. In deze risicoparagraaf zullen 
wij ons echter beperken tot de risico’s met een directe relatie tot de strategie dan wel de 
risico’s met een actualiteitswaarde. 
 

RISICO - BETAALBAARHEID MAATREGEL 

In 2016 hebben wij onze portefeuillestrategie 
geëvalueerd en aangepast. Hieruit blijkt dat bij 
een ongewijzigd beleid het risico ontstaat dat er 
onvoldoende betaalbare woningen beschikbaar 
zijn tot een bedrag van circa € 585. Door 
vergrijzing en huishoudverdunning is de 
afgelopen jaren het overgrote deel van de 
woningzoekenden een 1- of 2persoonshuis-
houden. 
 

In algemene zin zal Kennemer Wonen haar 
gematigde huurbeleid blijven voeren. En in 
aanvulling daarop zetten wij in op het continu 
verbeteren van de energiezuinigheid van de 
woningen. De komende 4 jaar voorzien wij 
4.000 woningen van zonnepanelen. 
Meer specifiek hebben wij het aantal woningen 
met een huur tot circa € 585 verhoogd. Dit 
doen wij door de streefhuren van bestaande 
woningen aan te passen, maar ook door 
(kleinere) nieuwbouwwoningen aan te bieden 
met een passende huur.  

 

RISICO – BESCHIKBAARHEID MAATREGEL 

Uit de hiervoor genoemde evaluatie van de 
portefeuillestrategie is tevens vastgesteld dat 
bij ongewijzigd beleid vraag en aanbod op 
termijn niet op elkaar blijven aansluiten. 
Hiermee ontstaat een risico op het vlak van 
beschikbaarheid. Onze woningvoorraad 
bestaat uit relatief veel grote woningen, terwijl 
onze grootste doelgroep (circa 80%) uit kleine 
huishoudens bestaat. Wij voorzien een 
veranderende en licht toenemende vraag naar 
sociale woningen als een gevolg van een 
toename van het aantal vergunninghouders. De 
vergrijzing en de wijzigingen in de zorg (langer 
thuis wonen) leiden tot een grotere vraag naar 
woningen met een grote mate van 
toegankelijkheid. Daarnaast ervaren 
gemeenten een vraag van de doelgroep van de 
middeninkomens naar de beschikbaarheid van 
vrije sector woningen met een huur tot circa € 
850. 

Om het beschikbaarheidsrisico te beperken 
hebben wij een programma opgesteld met een 
mix van maatregelen. Kort gezegd ziet dat er 
als volgt uit: 

� Opstellen van een verbeteragenda 
Toegankelijkheid 

� Beperking van de verkopen en gerichte 
verkoop van de grote woningen 

� Toevoeging van minimaal 250 extra 
woningen 

� Actieve inzet op doorstroming 
� Versnelling van de opgave aan 

herstructurering 
� Bij de scheiding Daeb en Niet-Daeb 

komen op termijn circa 300 woningen bij 
mutatie beschikbaar voor de 
middeninkomens 
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RISICO – ORGANISATIE MAATREGEL 

Vereniging van Eigenaren 
Kennemer Wonen heeft bezit in een kleine 40-
tal Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Dit 
gemengde bezit is veelal ontstaan door 
uitponding van appartementencomplexen en 
het aankopen van woningen in bouwprojecten 
waarbij ook particuliere woningeigenaren of 
bedrijven vastgoed hebben gekocht. Het 
eigenaarschap van appartementsrechten is 
soms complex en vergt specifieke kennis en 
een specifieke rol. Om deze rol optimaal in te 
vullen is meer inzicht nodig in de risico’s die 
spelen ten aanzien van de overeenkomsten, 
het toekomstige onderhoud, de besluitvorming 
en de financiële belangen. 

Om het hiernaast beschreven risico van de 
VvE’s beter te beheersen is een eerste vereiste 
om meer specifiek inzicht te krijgen in de 
verschillende risico’s. Hiertoe is in 2016 een 
audit uitgevoerd waaruit verschillende risico’s 
op bestuurlijk, administratief, juridisch en 
financieel gebied zijn benoemd. Aan de hand 
van het auditrapport gaat Kennemer Wonen in 
twee stappen de beheersbaarheid verbeteren: 
- Vaststellen van de bestuurlijke positie en rol 

die wij dienen / wensen in te nemen 
(besturen / controleren).  

- De gesignaleerde risico’s per VvE 
verkleinen dan wel oplossen. 

Passend Toewijzen 
Kennemer Wonen is per 1 januari 2016 
verplicht om aan ten minste 95% van de 
huishoudens met recht op huurtoeslag 
woningen te verhuren met een lage huurprijs. 
Deze verplichting geldt voor nieuw te verhuren 
woningen en is ook van toepassing voor 
intermediaire verhuurders, zoals zorgpartijen. 
De hierbij behorende regelgeving is complex en 
vergt een grote mate van accuratesse. Door 
deze complexiteit en het strenge 
controleprotocol van de Autoriteit 
woningcorporaties is het risico aanwezig dat de 
norm niet wordt behaald. 

Na het inwerking treden van de wetgeving heeft 
Kennemer Wonen o.a. de volgende 
maatregelen ingevoerd: 

� medewerkers zijn getraind; 
� er is een webtool aangeschaft voor de 

inkomenstoets; 
� dossiers worden gecontroleerd; 
� en intermediaire verhuurders vragen wij 

een aanvullende raamovereenkomst te 
tekenen die toeziet op de juistheid en 
volledigheid van alle verhuringen. 

Stakeholdersmanagement 
In de jaarrekening 2016 is Kennemer Wonen 
wettelijk verplicht om al haar bezit te waarderen 
op marktwaarde in verhuurde staat in plaats 
van de huidige bedrijfswaarde.  
De bedrijfswaarde zegt vooral iets over wat een 
huis waard is voor Kennemer Wonen op basis 
van de inkomsten (huur) en uitgaven 
(bijvoorbeeld onderhoud). De marktwaarde laat 
zien wat een huis waard is op de vrije markt.  
Deze wijziging van waarderingssystematiek zal 
leiden tot een aanzienlijke vermogensstijging, 
zonder dat de financiële positie daadwerkelijk 
verandert. Hierbij is het risico aanwezig dat 
stakeholders het onterechte beeld krijgen dat 
Kennemer Wonen daarmee ook meer geld te 
besteden krijgt. 

Het imago van Kennemer Wonen wordt 
bepaald door communicatie uitingen, maar nog 
veel belangrijker door de dagelijkse activiteiten 
die wij uitvoeren en het gedrag dat wij daarbij 
laten zien. Bij het beschreven imagorisico is het 
dan ook van belang om open en transparant uit 
te leggen wat de financiële wijziging inhoudt.  
Als wij de marktwaarde en de bedrijfswaarde 
van ons bezit weten, dan kunnen we ook  
de maatschappelijke inspanning in financiële 
zin zichtbaar maken. Nog belangrijker daarbij is 
om duidelijk te maken op welke wijze wij onze 
gezonde financiële positie daadwerkelijk gaan 
inzetten. Een besluit over gematigd huurbeleid 
of extra nieuwbouwwoningen zal daarbij een 
positief effect hebben. 
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ICT 

Met de toenemende automatisering en 
digitalisering neemt ook de afhankelijkheid van 
ICT-systemen toe. Deze afhankelijkheid geldt 
voor de organisatie in technische zin, maar ook 
voor de dienstverlening aan onze huurders. 
Met het in gebruik nemen van het 
klantenportaal wordt de kans op 
informatiebeveiligingsrisico’s groter. Dit komt 
omdat onze informatiesystemen directer aan 
het internet worden gekoppeld. 

Vanwege het genoemde risico heeft Kennemer 
Wonen aan een externe organisatie gevraagd 
om een Ethical Hack uit te voeren op de 
webapplicatie ‘Mijn Kennemer Wonen’. In het 
opgestelde auditrapport zijn een aantal 
aanbevelingen opgesteld, waardoor wij in staat 
zijn om het beveiligingsniveau nog verder te 
verhogen. Intern zijn er trainingen gegeven om 
de bewustwording m.b.t. de bescherming en 
vastlegging van persoonsgegevens te 
vergroten. 

 
Risico’s impact & effecten 
Jaarlijks wordt in de begroting van Kennemer Wonen voor een periode van tien jaar de 
liquiditeit en de solvabiliteit van de organisatie beoordeeld. Doordat wij de liquiditeit en 
solvabiliteit meerjarig beoordelen krijgen wij een beeld van de impact van ons nieuwe beleid 
en wettelijke vereisten. Nieuw in de begroting van 2017 is dat wij hierin onderscheid hebben 
aangebracht in de verplichte scheiding tussen het sociale vastgoed en het commerciële 
vastgoed. In beide situaties geldt dat Kennemer Wonen, over meerdere jaren, ruim voldoet 
aan het normenkader zoals de Aw en het WSW dat hanteren.  
 
Om nog meer zekerheid te verkrijgen over het weerstandsvermogen ten aanzien van 
potentiële materiële risico’s hebben wij van drie alternatieve scenario’s eveneens de 
ontwikkeling van de liquiditeit en solvabiliteit doorgerekend. Wij hebben hierbij de impact van 
de volgende risico’s doorgerekend: 
- daling van de waarde het vastgoed met 5% per jaar, in een periode van 5 jaar; 
- lage inflatie (huurstijging) met een hoge stijging van loon en onderhoud; 
- stijging van de rente naar 6% met een extra bouwopgave van 100 woningen per jaar. 
Het financiële effect van deze risico’s is duidelijk zichtbaar op de ontwikkeling van de ratio’s. 
Toch geldt voor alle scenario’s dat het weerstandvermogen toereikend blijft. 
 
Ondanks alle beheersingsmaatregelen die wij treffen zijn wij ons bewust dat niet alle risico’s 
altijd kunnen worden voorkomen. Dat is ook niet ons streven. Wel van belang is dat de 
impact beheersbaar blijft en dat wij de beheersmaatregelen, indien wenselijk, aanpassen. Zo 
hebben wij in 2016 te maken gehad met: 
- De afwikkeling van één bekende bouwclaim en één nieuwe bouwclaim van voor de fusie. 

Voor beide bouwclaims geldt dat wij hierdoor beperkt worden in onze 
aanbestedingsruimte en daarmee in ons inkoopvoordeel; 

- Een opgelegde boete van € 10.250. Het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft bij een controle vastgesteld dat een onderaannemer 
werkzaamheden heeft laten verrichten door een vreemdeling, zoals bedoeld in de Wet 
arbeid vreemdelingen. Doordat Kennemer Wonen, vanuit de ketenaansprakelijkheid, in 
formele zin als werkgever wordt gezien, zijn wij beboet. Het betreffende incident heeft 
geleid tot aanscherping van de maatregelen en tot een onderhoud met de betreffende 
hoofdaannemer, waarbij tevens de schade is vergoed; 

- Een schriftelijke integriteitsmelding van buiten de organisatie. Ondanks dat de 
betreffende melding geen betrekking heeft op Kennemer Wonen, maar op organisaties 
waarmee wij een werkrelatie onderhouden, is er wel sprake van een imagorisico. 
Momenteel zijn wij met beide organisaties in gesprek om tot een oplossing te komen; 

- Een melding van een datalek bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, vanwege 
de diefstal van een laptop bij een softwareleverancier. De data op de laptop was vanuit 
veiligheidsaspecten versleuteld. 

Doordat de schade van deze voorvallen niet materieel is ten opzichte van de financiële 
positie en strategische doelen, is de continuïteit gewaarborgd.   
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8. FINANCIELE CONTINUITEIT 
 
Ook het financiële beleid heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Wij 
voeren een gematigd huurbeleid. Wij streven niet naar winst, maar wel naar een financieel 
gezond bedrijf. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties betaalbaar wonen.  
 
Algemeen 
De recente ontwikkelingen in de sector, de herziening van de Woningwet, de vraagstukken 
over het toezicht en de waardering op marktwaarde hebben gevolgen voor Kennemer 
Wonen. 
 
Onze speerpunten zijn het zorgen voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en goede en 
energiezuinige kwaliteit van sociale huurwoningen. Wij doen dit onder andere door huren 
alleen gemiddeld inflatievolgend te verhogen en een huurprijs vast te stellen die onder de 
kostprijs ligt. 
 
Met ingang van juli 2015 is de Autoriteit woningcorporaties opgericht en is het Centraal 
Fonds Volkshuisvesting opgeheven. De Autoriteit woningcorporaties verzorgt het financiële 
toezicht. De autoriteit functioneert onafhankelijk ten opzichte van de sector en van de politiek 
en bevordert de gewenste professionalisering van het toezicht. Ook het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) speelt een rol in het toezicht. Het toezicht is scherper dan 
enige jaren geleden het geval was. Kennemer Wonen ontkomt niet aan de gevolgen van dit 
verscherpte toezicht. De eisen die het WSW stelt aan de financiën worden constant in de 
gaten gehouden. De (macro-economische) risico’s zijn aan de hand van scenario’s 
beoordeeld. Deze analyse toont aan dat het voorgenomen beleid leidt tot een gezonde 
financiële situatie voor Kennemer Wonen. Nu en in de toekomst.  
 
2016 staat in het teken van een stelselwijziging in de jaarrekening. Tot en met 2015 werd 
ons vastgoed gewaardeerd op bedrijfswaarde. Vanaf 2016 verlangt de Woningwet van ons 
dat wij waarderen op marktwaarde. Door de waardering van de onroerende zaken in 
exploitatie tegen marktwaarde, wordt inzicht gegeven in de mogelijke verdiencapaciteit van 
de vastgoedportefeuille van Kennemer Wonen. De marktwaarde geeft, rekening houdend 
met de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, het bedrag 
op balansdatum weer waartegen het vastgoedbezit op de vrije markt kan worden vervreemd 
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid zijn. Omdat de 
doelstelling van Kennemer Wonen is om te voorzien in passende huisvesting voor hen die 
daar niet zelf in kunnen voorzien en op relatief beperkt aantal woningen zal verkopen, 
betekent dit, dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de 
toekomst wordt gerealiseerd. De bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van Kennemer 
Wonen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van 
dit beleid.  
 
Stelselwijziging 
De overgang van bedrijfswaarde naar marktwaarde heeft grote impact op het eigen 
vermogen. De (veel lagere) bedrijfswaarde wordt vervangen door de marktwaarde wat 
uiteindelijk resulteert in een ruim € 600 miljoen hoger eigen vermogen. In onderstaand 
overzicht wordt dit weergegeven: 
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Dit hogere eigen vermogen betekent niet dat Kennemer Wonen meer geld te besteden heeft. 
Het betreft namelijk een herwaardering van het vastgoed dat nog steeds in bezit is van 
Kennemer Wonen. Pas als dit vastgoed wordt verkocht, wordt de waardestijging 
gerealiseerd. Omdat de waarde van het vastgoed in onze regio toeneemt, is ook het 
resultaat van Kennemer Wonen toegenomen. Ook hiervoor geldt dat deze toename een nog 
niet gerealiseerd resultaat is. 
 
Resultaat, vermogen en solvabiliteit  
Hieronder geven wij een korte toelichting op onze resultaten en een beeld van het resultaat. 
Verder geven wij de kengetallen voor de financiële continuïteit weer. Een verdere uitwerking 
is opgenomen in de jaarrekening.  
 
Het behalen van een maximale winst is niet ons doel. Voor ons is het realiseren van een 
gezonde kasstroom het belangrijkste. Het saldo van de inkomsten en uitgaven moet 
voldoende zijn om de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor de 
continuïteit op langere termijn is het van belang dat we woningen goed onderhouden en 
investeren in de bestaande voorraad. Tegenover het bezit staan leningen waar wij rente over 
betalen. Wij hebben ervoor gekozen om alleen die woningen te verkopen waar onze 
doelgroep in de toekomst, naar onze verwachting, minder vraag naar heeft. Die kasstroom 
gebruiken wij om onze behoefte aan externe financiering te beperken. Hiermee voorkomen 
we dat het aandeel vreemd vermogen te veel toeneemt in verhouding tot ons totale 
vermogen. 
 
  

2016 2015

Eigen vermogen voor stelselwijziging per 1 januari 289.333      231.569      

Materiële Vaste Activa (oud model)

in exploitatie -586.733     -556.015     

in ontwikkeling -2.547        -4.667        

-589.280    -560.682    

Materiële Vaste Activa (nieuw model)

in exploitatie 1.157.149   1.088.336   

in ontwikkeling 5.513         6.104         

1.162.662  1.094.440  

Effect stelselwijziging Vaste Activa (1A+1B) 573.382     533.758     

2 - Belasting latenties

Latente belastingvorderingen (oud model) -1.019        -1.067        

Voorziening latente belastingverplichtingen (oud model) 7.395         7.381         

Latente belastingvorderingen (nieuw model) 74.007       95.053       

Voorziening latente belastingverplichtingen (nieuw model) -7.143        -6.477        

Effect stelselwijziging belasting latenties 73.240       94.890       

3 - Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

Voorziening onrendabel (oud model) 4.106         18.931       

Voorziening onrendabel (nieuw model) -3.235        -13.930      

Effect stelselwijziging Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructureringen 871            5.001         

Eigen vermogen nieuw per 1 januari 936.826      865.218      
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Jaarresultaat 
In het verslagjaar 2016 heeft Kennemer Wonen een winst geboekt van € 77,1 miljoen. Het 
bedrijfsresultaat is € 112,4 miljoen positief.  
 
Volgens de regels van de verslaglegging moeten wij de marktwaarde in verhuurde staat 
vergelijken met de oorspronkelijke investeringsbedragen. Is de marktwaarde in verhuurde 
staat lager dan de verkrijgingsprijs, dan moeten wij die via de winst- en verliesrekening 
afboeken. Zijn de panden in waarde gestegen vergeleken bij het jaar daarvoor en is de 
waarde hoger dan de waarde van de historische kosten, dan boeken wij deze waardestijging 
via de winst- en verliesrekening in de Herwaarderingsreserve. Dit betekent dat de bedragen 
die hierin geboekt worden niet vrij besteedbaar zijn. Het jaarresultaat is als volgt 
samengesteld: 
 

 
 
 
Onrendabele investeringen 
In het verslagjaar en voorgaande jaren heeft Kennemer Wonen besluiten over projecten 
genomen. Wij vragen voor deze nieuwe woningen een huur onder het niveau van de 
kostprijs. Dit verlies noemen wij ‘onrendabele investeringen’. In 2016 is € 2,8 miljoen aan 
onrendabele investeringen ten laste van het resultaat gebracht. In 2015 was dit omgerekend 
naar marktwaarde € 1,4 miljoen. Tegelijkertijd is € 2,5 miljoen ten gunste van het resultaat 
gebracht. Dit betrof onder andere correcties uit eerdere jaren. In 2015 was dit omgerekend 
naar marktwaarde € 17,3 miljoen. 
 
  

Opbouw jaarresultaat (in € * 1.000)

Bedrijfsopbrengsten

Huren 66.652         

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -19.418       

Lasten onderhoudsactiviteiten -14.850       

Overig -236            

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 32.149         

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 442              

Waardeverandering vastgoedportefeuille 79.743         

Overige bedrijfsopbrengsten 145              

Leefbaarheid -106            

Overig resultaat 80.224         

Bedrijfsresultaat 112.373       

Financiële baten en lasten -11.014       

Vennootschapsbelasting -24.238       

Resultaat na belastingen 77.121         

2016
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Financiële continuïteit  
Op grond van de Woningwet beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) jaarlijks de 
financiële continuïteit en brengt daarover advies uit aan de minister voor Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). De beoordeling richt zich op zes terreinen, die van invloed 
kunnen zijn op de financiële continuïteit van een corporatie. Dit zijn de kwaliteit financiële 
verantwoording, behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, 
liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen. Op grond van deze risicoprofielen en het 
aanwezige weerstandsvermogen bij Kennemer Wonen, leidt de financiële beoordeling van 
ILT/Aw niet tot opmerkingen. Dit wil zeggen dat onze corporatie financieel gezond is. Ook 
geeft de financiële beoordeling geen reden tot het doen van interventies. De Interest 
Coverage Rate is over dezelfde periode ruim boven de norm. Deze verhouding geeft de 
netto exploitatiekasstroom afgezet tegen de rentelasten weer.  
 
Vermogen en solvabiliteit 
Voor de beoordeling van het vermogen en de solvabiliteit zijn een aantal kengetallen in de 
jaarrekening uiteengezet en toegelicht.  
 
De solvabiliteit geeft inzicht in welke mate aan de financiële verplichtingen kan worden 
voldaan. Heeft de onderneming voldoende eigen vermogen om in geval van liquidatie alle 
verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen? Wordt het eigen 
vermogen te klein, of zelfs negatief doordat er met verlies wordt gewerkt, dan zijn de 
vermogensverhoudingen verstoord. De solvabiliteit is dan onvoldoende om 
kredietverschaffers en leveranciers het nodige vertrouwen te geven. Kennemer Wonen heeft 
voor de solvabiliteit een minimale grens van 25% vastgesteld. 
 
Het weerstandsvermogen geeft de buffer weer om mogelijke waardedalingen op te kunnen 
vangen om ook in ongunstige tijden onze activiteiten te kunnen voortzetten. 
Kennemer Wonen heeft het afgelopen jaar een hoger weerstandsvermogen ten opzichte van 
voorgaand jaar.  
 
De liquiditeit geeft aan of wij aan onze verplichtingen op korte termijn kunnen voldoen met 
behulp van de vlottende activa. 
 
De rentabiliteit op het vermogen geeft de verhouding weer tussen inkomen en het 
geïnvesteerde vermogen dat dit inkomen verdiend heeft. Het is vooral voor de langere 
termijn een belangrijke maatstaf voor investeringsbeslissingen. Als de rentabiliteit over een 
langere periode onvoldoende is, zullen vermogensverschaffers afhaken. 
 
De duration geeft de gewogen gemiddelde rente typische looptijd van de leningenportefeuille 
weer. De duration is een goede maatstaf voor de rentegevoeligheid van de 
leningenportefeuille.  
 
Voor het sturen op kasstromen maken wij gebruik van de Interest Coverage Rate (ICR): de 
netto exploitatiekasstroom afgezet tegen de rentelasten. De WSW norm is minimaal 1,4. De 
ICR over 2016 bedraagt 1,9. Wij voldoen daarmee aan de gestelde norm. 
 
  



40 
 

Voor een overzicht zijn de belangrijkste gegevens in onderstaande tabel samengevoegd. 
 

 
 
Marktwaarde 
De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering tegen de Bedrijfswaarde is 
vanaf 2016 niet meer toegestaan. Het vastgoed wordt in de jaarrekening 2016 gewaardeerd 
tegen de marktwaarde in verhuurde staat, bepaald volgens de uitgangspunten van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.  
 
Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de 
volgende categorieën: 
- Woongelegenheden 
- Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG) 
- Parkeergelegenheden  
- Intramuraal zorgvastgoed 
- Erfpachtcomplexen 

 
Wij hanteren bij het bepalen van de marktwaarde de basisversie van het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde voor woongelegenheden en parkeergelegenheden. 
Voor BOG, MOG, Intramuraal zorgvastgoed en erfpachtcomplexen hanteren wij de full versie 
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde omdat de huursom van dit vastgoed 
meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van de niet-DAEB tak. Voor het bepalen van 
de marktwaarde op full versie is een taxateur ingeschakeld. Hierbij wordt jaarlijks 1/3 deel 
van het betreffende vastgoed getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige 
externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Het andere 
2/3 deel van het vastgoed is voorzien van een aannemelijkheidsverklaring. Dit betekent dat 
elk derde deel van de vastgoed in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt 
getaxeerd. Woningen met erfpacht zijn in 2016 tegen full-waardering voor 100% van het 
vastgoed getaxeerd. In 2017 en 2018 wordt een taxatie-update van deze full-waardering 
uitgevoerd. In 2019 wordt wederom een full-waardering voor 100% van het vastgoed 
uitgevoerd. 
 
De berekeningen voor al ons vastgoed wijzen uit, dat de marktwaarde per 31 december 
2016 € 1,3 miljard is. De marktwaarde per 31 december 2015 was € 1,2 miljard.  
 
Bedrijfswaarde 
De bedrijfswaarde laat de verdiencapaciteit zien van de complexen voor de resterende 
levensduur tegen vooraf vastgestelde parameters (de parameters zijn vrijwel gelijk aan die 
bij de begroting gehanteerd zijn). De bedrijfswaarde is in 2016 afgenomen met € 64 miljoen 
van € 585 miljoen aan het begin van het jaar tot € 521 miljoen eind 2016 voor het vastgoed 
in exploitatie (DAEB en niet-DAEB). Het verloop van de bedrijfswaarde is opgenomen in de 
toelichting op de jaarrekening. 
 

2016 2015

Financiële continuïteit

Solvabiliteit 73,7% 72,1%

Weerstandsvermogen per woning € 99.426 € 93.028

Liquiditeit (current ratio) sectorgemiddelde 0,5 0,61 0,37

Rentabiliteit totaal vermogen 5,6% 5,5%

Cashflow per woning € 1.014 € 2.398

Gemiddelde rente leningportefeuille (excl. Roll-Overleningen) 3,81% 4,25%

Duration 13,8             15,3            

ICR (12 maanden voorwaartse verwachting) 1,9               3,0              
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De bedrijfswaarde is gebaseerd op het beleid van Kennemer Wonen. De marktwaarde bevat 
de commerciële waarde. In onderstaande grafiek worden de verschillen tussen marktwaarde 
en bedrijfswaarde op beleidsonderdelen toegelicht.  Zo wordt het verloop van marktwaarde 
naar bedrijfswaarde in beeld gebracht, waarbij bijvoorbeeld de betaalbaarheid tot uitdrukking 
komt. De marktwaarde laat op dat onderdeel een hogere waarde zien dan de bedrijfswaarde, 
omdat het beleid van Kennemer Wonen zich richt op betaalbaar wonen voor de mensen die 
dat nodig hebben. 
 

 
 
 
Borging WSW 
Bij het aantrekken van financieringen doen wij een beroep op de borgingsmogelijkheden van 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW heeft door recente 
ontwikkelingen in de sector en een nieuwe politieke situatie, haar risicostrategie, 
risicobeoordeling en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen aangescherpt.  
Kennemer Wonen voldoet ook met de nieuwe uitgangspunten van het WSW aan de eisen 
van kredietwaardigheid. 
 
Treasury 
Treasury gaat over het sturen van toekomstige kasstromen en het beheersen van de daaruit 
voortvloeiende risico’s. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het (treasury-)beleid. Vanaf 
2016 werkt Kennemer Wonen met een treasurystatuut en beleggingsstatuut. Daarmee 
voldoet Kennemer Wonen aan de op dit gebied gestelde eisen.  
 
Uitgangspunt van het treasurybeleid is dat Kennemer Wonen ook eigen geld inzet voor de 
financiering van nieuwbouwprojecten (interne financiering) en dat zij geen risicovolle of 
conjunctuurgevoelige verplichtingen of beleggingen aangaat. Wij beoordelen bestaande 
leningen regelmatig en kijken of het mogelijk is om deze vervroegd af te lossen of te 
herfinancieren tegen een lager rentepercentage. Externe beleggingen moeten zoveel 
mogelijk risicomijdend zijn. 
 
Kennemer Wonen heeft intern een treasurycommissie vastgesteld. Die bestaat uit de 
directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering en twee financieel-economisch 
medewerkers. Een externe partij die gespecialiseerd is in de treasuryfunctie (Thésor) 
begeleidt deze commissie. In deze commissie komen de benodigde financiële middelen, 
leningsfaciliteiten en beleggingen aan de orde. 
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Per 31 december 2016 hebben wij twee renteswaps met een totale hoofdsom van € 20 
miljoen. De renteswaps zijn gekoppeld aan roll-over leningen (leningen met een aan Euribor 
gekoppelde rentevergoeding). Door de koppeling van de renteswaps aan roll-overs, is 
effectief een lening met een vaste rente gecreëerd. De variabele rente die Kennemer Wonen 
betaalt voor de roll-over lening, ontvangt zij terug uit de swap. Wat resteert, is de te betalen 
vaste rente uit de swap. Het renterisico is daarmee afgedekt.  
Stijgt de marktrente na het afsluiten van een renteswap, dan ontwikkelt zij een positieve 
marktwaarde en vice versa. De marktwaarde van de twee renteswaps bedraagt per 31 
december 2016 € 8,5 miljoen negatief. Wij hebben niet de intentie om de swaps tussentijds 
te beëindigen. Het is daarom niet nodig om de marktwaarde van de swaps in het resultaat te 
verantwoorden.  
 
In onze derivatencontracten staat geen bijstortingsclausule. In een dergelijke clausule kan de 
bank eisen dat bij een negatieve marktwaarde op de derivatenportefeuille voor het verschil 
tussen de verwachte en werkelijke rente aan de bank extra zekerheden gegeven moeten 
worden. 
 
Overigens kunnen wij indirect geraakt worden door de problemen van andere 
woningcorporaties. Dat komt doordat woningcorporaties in Nederland voor elkaar garant 
staan. Dat betekent dat als een in problemen geraakte corporatie niet aan haar 
renteverplichtingen kan voldoen, alle andere corporaties in Nederland kunnen worden 
aangesproken. Voor ons gaat het om maximaal € 10,8 miljoen. 
 
Op basis van een actuele liquiditeitenplanning op kasstroombasis heeft Kennemer Wonen de 
toekomstige financieringsbehoefte bepaald. Bij het invullen van deze financieringsbehoefte 
zetten we in eerste instantie de uit de exploitatie vrijkomende middelen in. Vervolgens zullen 
we de mogelijkheden optimaal benutten om passend te financieren. Op deze wijze beperken 
we de rentelasten en het renterisico. 
 
Naast het monitoren op de financieringsbehoefte is in 2016 aandacht besteed aan het 
bewaken van het bedrag aan leningen die wij met borging van het WSW kunnen lenen. Het 
WSW noemt dat bedrag het borgingsplafond. Verder is aandacht besteed aan het 
terugbrengen van het renterisico. Dit is het bedrag waarover Kennemer Wonen risico loopt 
als gevolg van toekomstige renteaanpassingen of herfinancieringen. 
 
Fiscaliteiten 
In 2016 hebben wij de aangifte vennootschapsbelasting over 2014 ingediend. Verder is de 
aangifte over 2015 opgesteld en in 2017 verstuurd. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 zijn 
voorlopige aanslagen aangevraagd en betaald.  
 
Voor 2013 is een definitieve aanslag opgelegd. In deze aanslag heeft de fiscus de tot dan 
toe nog openstaande geschilpunten over de openingsbalans per 1 januari 2008 opgenomen. 
Het belangrijkste verschil in standpunt betreft de inbrengwaarde van de grond van het 
toenmalige project Boogaert. Daartoe is de aanslag met € 1,2 miljoen verlaagd. Kennemer 
Wonen heeft hiermee ingestemd. 
 
De verdeling onderhoudskosten fiscale verbeteringen is nog niet door de fiscus onderzocht. 
Kennemer Wonen heeft zich op het standpunt gesteld dat interieuronderhoud in fiscale zin 
onderhoud is. Dit standpunt is ingenomen na het nemen van een steekproef. Voor extra's 
moet de huurder rechtstreeks aan de aannemer betalen. Voor wat betreft de 
renovatieprojecten is een inschatting gemaakt wat het percentage onderhoud zou moeten 
zijn. Vooralsnog is dat gebaseerd op de informatie vanuit de fasedocumenten. 
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De inspecteur is het op onderdelen niet eens met de wijze waarop Kennemer Wonen de 
Onderhoudsvoorziening in de aangifte heeft verwerkt. Deze verwerking is nominaal en over 
de gehele looptijd. De fiscus stelt zich op het standpunt dat de horizon op maximaal 10 jaar 
gesteld moet worden. Verder zou de voorziening contant gemaakt moeten worden. 
Kennemer Wonen heeft dit niet in de fiscale positie van de jaarrekening verwerkt, aangezien 
het recht bestaat om bezwaar/beroep aan te tekenen. Het is zelfs goed mogelijk dat de 
Belastingdienst haar standpunt wijzigt en dat er geen onderhoudsvoorziening meer mogelijk 
is.  
 
Deelnemingen en verbindingen 
 
Verbindingen 
Kennemer Wonen voert de financiële administratie van Stichting Sociale Verhuurders Noord- 
Kennemerland (SVNK). 
 
Deelnemingen 
Wij hebben per einde van 2016 een deelname in het kapitaal van de BV Woningbezit Heiloo. 
Hiervan is Kennemer Wonen 100% aandeelhouder. Deze besloten vennootschap is op 1 mei 
1995 opgericht met als doel vastgoedactiviteiten te ontwikkelen die niet binnen de kaders 
van de toegelaten instelling passen. Tot nu toe zijn geen activiteiten ontwikkeld. Het 
algemeen beheer van deze BV is uitbesteed aan Kennemer Wonen.  

 
De activiteiten van Duinstee Vastgoed BV zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 
volledig geconsolideerd in de cijfers van Kennemer Wonen. 
Kennemer Wonen is voornemens om de beide BV’s in 2017 op te heffen.  
 
Scheidingsvoorstel 
De nieuwe Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht is geworden. Eerst en vooral is de 
Woningwet een uitvloeisel van het kunnen voldoen aan de Europese afspraken en de lessen 
die getrokken zijn uit onder meer de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. De 
Europese regelgeving wil het onmogelijk maken met overheidsborging of staatsteun 
commerciële projecten te ondernemen. Door de nieuwe Woningwet zijn corporaties verplicht 
om per 1 januari 2017 Daeb en niet-Daeb werkzaamheden te scheiden. Het uitgangspunt 
van de Daeb-scheiding is dat beide takken afzonderlijk structureel financieel gezond moeten 
zijn. Kennemer Wonen heeft gekozen voor een administratieve scheiding. 
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft bepaald dat voorafgaand aan de daadwerkelijke 
administratieve scheiding goedkeuring moet worden gegeven aan het voorstel hiertoe van de 
corporatie. Eind 2016 is het concept scheidingsvoorstel hiertoe ingediend bij de Aw. Eind 
april 2017 heeft Kennemer Wonen een voorlopig oordeel ontvangen met een aantal 
aandachtspunten. Medio 2017 zal het definitieve scheidingsvoorstel ingediend worden. In de 
begroting 2017 en het voorlopige scheidingsvoorstel zijn de financiële consequenties 
doorgerekend en getoetst aan de gestelde financiële randvoorwaarden voor solvabiliteit en 
liquiditeit. De conclusie is dat de administratieve scheiding van Daeb en niet-Daeb vastgoed 
leidt tot twee financieel gezonde takken. 
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9. JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 

Na de inwerkingtreding van de herziene Woningwet in 2015 heeft de implementatie hiervan 
in 2016 een centrale plaats ingenomen. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor ons 
als Raad van Commissarissen (RvC). Thema’s die de RvC-agenda mede bepaalden waren 
onder andere het concept splitsingsvoorstel Daeb / Niet-Daeb, de prestatieafspraken met de 
gemeenten en de huurdersorganisaties en de wijziging van de statuten & reglementen. 
Omdat de genoemde onderwerpen niet alleen van toepassing zijn voor 2016, maar ook voor 
de komende jaren hebben wij voorafgaand hieraan de gewijzigde portefeuillestrategie met de 
directeur-bestuurder besproken en goedgekeurd. Bij de beoordeling van de verschillende 
onderdelen vanuit de Woningwet vormde deze strategie mede het uitgangspunt, waarbij 
telkens de inhoud van de voorstellen is getoetst aan de volkshuisvestelijke doelen, de 
financiële continuïteit en de risicobeheersing. 
 
Ook nieuw in 2016 was de kennismaking met de ingevoerde ‘fit- en propertoets’. Vanaf 1 juli 
2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van 
bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor alle kandidaten waarvoor in 2016 een aanvraag bij 
de Aw is ingediend is een positieve zienswijze ontvangen. 
 
Vanuit de meer reguliere toezichthoudende rol hebben wij binnen de organisatie aandacht 
gevraagd voor een versnelling van de duurzaamheidsopgave, de transitieopgave van de 
vastgoedportefeuille en de efficiency van de organisatie door onder andere modernisering 
van de software. 
 

VISIE & KADERS 
De RvC van Kennemer Wonen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur, de 
uitvoering van de strategie en de algemene gang van zaken binnen Kennemer Wonen. De 
raad adviseert daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de 
benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt zijn beoordeling 
en arbeidsvoorwaarden vast. De RvC geeft de accountant opdracht voor de controle van de 
jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die Kennemer Wonen elke 
vier jaar laat uitvoeren. 
 
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven.  
De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement Raad van Commissarissen. Hierin 
is opgenomen dat de raad werkt met separate commissies. De commissies adviseren de 
raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van 
de raad voor. Dit onverlet de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming door de raad. 
 
Bij de toezichthoudende rol maakt de RvC gebruik van een extern en een intern 
toezichtkader. Het externe toezichtkader wordt gevormd door wet- en regelgeving vanuit de 
Woningwet en vanuit de sectorinstituten zoals het WSW (Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw), de Aw (Autoriteit woningcorporaties), Aedes (branchevereniging van 
woningcorporaties) en de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties).  
Het interne toezichtkader is door Kennemer Wonen zelf opgesteld. 
 
Het toezichtkader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de RvC bepalend 
om toezicht te houden. Het toezichtkader richt zich zowel op de besturing als op de 
beheersing van Kennemer Wonen.  
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Specifiek uitgangspunt voor onze raad is de evenwichtige aandacht voor zowel financiële 
kaders en risico’s als de volkshuisvestelijke doelen, waarbij de maatschappelijke belangen 
de basis vormen. 
 
Toezichtskader 

Het centrale uitgangspunt voor de RvC is er op toe te zien dat Kennemer Wonen een 
maatschappelijke koers blijft varen. Een koers waarin maatschappelijke vraagstukken op het 
gebied van wonen en de belangen van mensen die op de woningmarkt in een kwetsbare 
positie verkeren centraal staan, en waarin voldaan wordt aan de eisen voor 
woningcorporaties zoals die opgenomen zijn in wet en regelgeving.  
De RvC ziet erop toe dat deze uitgangspunten uitgewerkt zijn in een strategisch plan dat in 
consultatie met belanghebbenden (zoals gemeenten, huurders en zorg- en 
welzijnsinstellingen) wordt opgesteld en dat helder geformuleerde doelstellingen bevat.  
Het toezichtkader van de RvC is nader uitgeschreven in de reglementen van de RvC en in 
de profielschets van de commissarissen. Deze documenten zijn te raadplegen op de website 
van Kennemer Wonen. Hieronder worden de belangrijkste documenten voor het algemene 
toezichtkader benoemd. In deze documenten zijn concrete criteria en (gedrags-) normen 
opgenomen.  
 
Extern toezichtkader 
Woningwet & Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTiV) 
Wet Normering Topinkomens (WNT) 
Aedes Code 
Governancecode Woningcorporaties 
Beleid en kaders WSW 
Beleid en kaders Aw 
Beleid en kaders VTW 
 
Intern toezichtkader 
Statuten 
Reglementen RvC en commissies 
Bestuursreglement 
Profielschets RvC 
Strategisch plan 2013 -2017 
Portefeuillestrategie 2017-2027 
Begroting, meerjarenraming en Jaarrekening 
Integraal Risicomanagement 
Reglement financieel beleid en beheer 
Investeringsstatuut 
Treasury en beleggingsstatuut 
Integriteitscode en klokkenluidersregeling 
 
 
In 2016 zijn verschillende documenten van het interne toezichtkader aangepast en na 
goedkeuring van de RvC door de directeur-bestuurder vastgesteld. 
 
Zowel de statuten als de reglementen zijn in lijn gebracht met de bepalingen zoals 
opgenomen in de herziene Woningwet. Nieuw is het Reglement financieel beleid en beheer. 
In het reglement zijn de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de jaarlijkse 
monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer vastgelegd. Het 
reglement moet bijdragen aan de financiële continuïteit van Kennemer Wonen.  
 

Zowel de Statuten van Kennemer Wonen als het Reglement financieel beleid en beheer zijn 
in 2016 ter beoordeling voorgelegd aan de Aw. Voor beide documenten is een positieve 
zienswijze ontvangen.  
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Naar aanleiding van externe ontwikkeling, waaronder de invoering van passend toewijzen en 
wijzigingen in de vraag van onze doelgroep, is de portefeuillestrategie geëvalueerd en 
aangepast. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst, te kunnen voldoen aan betaalbare 
en beschikbare woningen is de strategie op een aantal punten gewijzigd. Zo worden de 
komende 5 jaar extra woningen aan de voorraad toegevoegd en komen er meer betaalbare 
woningen voor de kleinere huishoudens.  
 
In 2017 wordt het Strategisch Plan 2013 -2017 herijkt. De RvC heeft hierbij aan de directeur-
bestuurder gevraagd om aandacht te besteden aan het thema Wonen, Welzijn en Zorg. Veel 
mensen geven er de voorkeur aan om zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te 
blijven wonen, ook als zij behoefte krijgen aan zorg en ondersteuning. 
 
Toepassing Governancecode 

Normen voor goed bestuur in de sector van de volkshuisvesting zijn vastgelegd in de 
Governancecode Woningcorporaties. De code geldt voor leden van Aedes en voor leden van 
de VTW en is niet vrijblijvend.  
 
De Governancecode is opgebouwd uit vijf principes die leidend zijn voor het besturen van de 
organisatie: 
 
1. Bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke 

opdracht; 
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af; 
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak; 
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen; 
5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten. 
 

Binnen Kennemer Wonen worden deze principes nageleefd. Op de volgende twee formele 
punten zullen wij in 2017 nog een (kleine) aanpassing doorvoeren:  
 

1. Het toezichtskader van de RvC is vastgelegd in verschillende reglementen en 

beleidsdocumenten. In 2017 stellen wij tevens een separaat document op waarin alle 

aspecten van het toezicht integraal in worden opgenomen. Het betreffende document 

zal in de RvC worden vastgesteld; 

2. Volgens de Governancecode legt het bestuur vast wie als belanghebbende partijen 

worden beschouwd en onderhoudt het bestuur contact met hen. In 2016 hebben het 

bestuur en de medewerkers veelvuldig overleg gehad met de gemeenten en de 

huurdersorganisaties vanwege de gemaakte prestatieafspraken en het 

scheidingsvoorstel. Binnen de raad is bekend welke partijen Kennemer Wonen als 

belanghebbende ziet, maar in 2017 wordt dit ook nog formeel vastgelegd als 

onderdeel van ons stakeholdermanagement.  
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INHOUDELIJK TOEZICHT 
 

Toezicht op strategie 

Het strategisch plan en de portefeuillestrategie van Kennemer Wonen maken onderdeel uit 
van het toezichtkader van de RvC. De RvC houdt hierbij toezicht op de inhoud van de 
strategie en de mate waarin deze strategie wordt gerealiseerd. In 2016 heeft het bestuur de 
portefeuillestrategie op onderdelen aangepast en ter goedkeuring aangeboden. Vanuit de 
toezichthoudende rol heeft de RvC binnen de organisatie aandacht gevraagd voor een 
versnelling van de duurzaamheidsopgave en de transitieopgave van de vastgoedportefeuille. 
In 2017 wordt het strategisch plan geactualiseerd. Voordat de gewijzigde strategie wordt 
vastgesteld wordt deze ter goedkeuring aangeboden aan de RvC. 
 
Toezicht op financiële en operationele prestaties 

De RvC ontvangt jaarlijks ter goedkeuring de begroting voor het volgende jaar. Middels de 
begroting krijgt de RvC informatie over de verwachte kosten & opbrengsten en over de 
voorgenomen investeringen, zowel voor het komende jaar als voor de jaren daarna. Naast 
financiën bevat de begroting ook informatie over de operationele prestaties. In november 
2016 heeft de RvC de begroting 2017 goedgekeurd. Hierbij heeft de raad kunnen vaststellen 
dat de financiële ratio's voldoen aan de normen van het WSW en de Aw. 
 
Over de uitvoering van de begroting 2016 is de RvC geïnformeerd op basis van de 4-
maandsrapportage. Ook in deze rapportages komen zowel financiële als niet-financiële 
onderwerpen aan bod. Evenals materiële risico's. In 2016 heeft de RvC de jaarrekening en 
het jaarverslag 2015 van Kennemer Wonen met de accountant besproken. Nadat is 
kennisgenomen van de controleverklaring van de accountant heeft de RvC de jaarrekening 
en het jaarverslag 2015 goedgekeurd.  
 
In 2016 heeft Kennemer Wonen voorbereidingen getroffen in verband met de vervanging van 
het primaire automatiseringssysteem. De Raad van Commissarissen heeft hierbij aandacht 
besteed aan de risico’s en betreffende beheersmaatregelen. Van belang is dat huurders in 
toenemende mate via internet de dienstverlening kunnen gebruiken, waardoor tevens de 
toekomstvastheid en efficiency van de bedrijfsvoering worden gewaarborgd. 
 
Met ingang van 1 juli 2015 moet de RvC wettelijk gezien goedkeuring geven aan 
investeringen groter dan drie miljoen euro. Voor Kennemer Wonen is dit niet nieuw. De raad 
hanteerde al een lagere investeringsnorm. Voor de beoordeling van investeringen maakt de 
RvC gebruik van een investeringsstatuut. In dit statuut worden niet alleen eisen gesteld aan 
het financiële rendement, maar ook aan het maatschappelijke rendement en de risico's.  
In 2016 heeft de RvC goedkeuring gegeven aan de volgende investeringen en verkopen, 
waarbij de RvC tevens aandacht besteedt aan de evaluatie (nazorg) van projecten: 
 
- Haalbaarheid project Verspyckweg in Bergen aan Zee 
- Haalbaarheid BIK Challenge in Alkmaar 
- Haalbaarheid Ursulinen in Bergen 
- Definitief Ontwerp (aankoop) Alta Mira in Schoorl 
- Definitief Ontwerp (aankoop) Oostweide in Heiloo 
- Definitief Ontwerp Vroonermeer in Alkmaar  
- Nazorg (evaluatie) project Heer Derckplantsoen in Akersloot 
- Nazorg (evaluatie) project Heegemunde in Egmond Binnen 
- Investeringsbesluit Plevierenlaan in Egmond aan Zee 
- Verkoop onroerend goed Slimpad in Heiloo 
- Verkoop onroerend goed Nassaulaan in Bergen 
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Managementletter 

De Managementletter over 2016 is begin 2017 uitgebracht. Centraal hierbij stond het belang 
van de beheersingsmaatregelen bij de steeds verdergaande automatisering. Doordat er in 
2016 een accountantswissel heeft plaatsgevonden is de Managementletter met extra 
aandacht in de Auditcommissie, in aanwezigheid van de accountant, besproken. Een verslag 
van dit overleg is beschikbaar gesteld aan de RvC. 
 
Auditcommissie 

De Auditcommissie is een commissie van advies voor de RvC. In 2016 bestond de 
commissie uit de volgende drie leden: 
 
- S.J. Koning (voorzitter)  
- S. Pauw 
- M. Pennink  
 
De commissie wordt bijgestaan door de business controller. De directeur-bestuurder, de 
manager Bedrijfsvoering en de accountant waren meerdere malen aanwezig om de 
ingebrachte notities toe te lichten. Medio 2017 heeft de commissie haar jaarlijkse overleg 
met de accountant buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De commissie is in 
2016 zes keer bij elkaar geweest voor overleg. Naast de reguliere overleggen heeft de 
commissie een extra overleg gehad in verband met de werving & selectie van een ander 
accountantsbureau. 
 

Over de volgende onderwerpen is door de commissie schriftelijk advies uitgebracht, waarna 
alle onderwerpen in de voltallige raad zijn besproken: 
- 4-Maandsrapportages 
- Jaarverslagen en jaarrekeningen Kennemer Wonen 2015  
- Accountantsrapport / Managementletter Deloitte bij de jaarrekening 
- Assurancerapport Deloitte 2015 
- Treasury jaarplan 2016 
- Begroting 2017 en meerjarenbegroting  
- Werving & Selectie accountantsbureau 
- Voorbereiding interim controle met Baker Tilly Berk 
- Evaluatie Auditcommissie 
- Evaluatie Deloitte  
 
De commissie heeft bij de verschillende vergaderingen aandacht besteed aan de financiële 
continuïteit van de organisatie, de gerealiseerde prestaties en de volkshuisvestelijke risico’s. 
Meer in het bijzonder is aandacht besteed aan de strategische inzet van het eigen 
vermogen, de voortgang van de jaarrekening, de accountantswissel en de nieuwe opzet van 
de 4-maandsrapportage.   
 
Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 

De volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen van Kennemer Wonen zijn vastgelegd in 
het strategisch plan. Centraal hierbij staat de opgave om voldoende betaalbare en 
beschikbare woningen nu en in de toekomst te hebben. Met de portefeuillestrategie is 
aangegeven welke transitie van het huidige bezit nodig is. De RvC houdt dan ook niet alleen 
toezicht op nieuwbouwprojecten, maar ook op herstructureringsprojecten.  
Bij ieder project wordt de afweging gemaakt tussen de hoogte van het financiële rendement 
en het maatschappelijke rendement. Naast deze reguliere vorm van toezicht heeft de RvC 
met de directeur-bestuurder inhoudelijk gesproken over: 
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- Het huurbeleid 
- De herijking van de portefeuillestrategie 
- Investering in duurzaamheid door plaatsen van zonnepanelen 
- Maatregelen in verband met passend toewijzen 
- Stimulering van doorstroming 
- Concept scheidingsvoorstel sociale woningen en vrije sector woningen 
- Prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties 
- Woonlastenbeleid 
- Kwaliteit van dienstverlening 
 

Klachten 

Jaarlijks neemt de RvC kennis van het jaarverslag van de Regionale Klachtencommissie. 
Het jaarverslag over 2015 wordt binnenkort besproken. In het jaarverslag meldt de 
commissie dat het aantal klachten in de regio trendmatig afneemt. Kennemer Wonen kreeg 
zeven klachten waarvan er vijf ontvankelijk werden verklaard. Tijdens de zittingen is er 
gesproken over onderhoudsklachten (3x), een huisuitzetting en een woningruil. Als 
algemeen advies gaf de commissie aan om wat meer coulance te betrachten. 
 
Toezicht op dialoog met belanghebbenden 

De maatschappelijke doelen van Kennemer Wonen komen tot stand in samenspraak met 
vertegenwoordigers van bewoners, de gemeenten en andere belanghebbenden. De RvC 
toetst of de afspraken binnen de strategische kaders plaatsvinden. Deze toezichthoudende 
rol vervult de RvC door de samenwerking met de belanghebbenden te bespreken met de 
directeur-bestuurder, maar ook door het contact dat de raad heeft met de twee 
huurderskoepels. In oktober 2016 heeft de RvC overleg gehad met deze huurderskoepels. In 
de vergadering is onder andere gesproken over: 
 
1. Verduurzaming van het bezit 
2. Prestatieafspraken 
3. Huisvesting van vergunninghouders 
4. Concept scheidingsvoorstel sociale woningen en vrije sector woningen 

 

Toezicht op risicobeheersing 

Het risicobeleid van Kennemer Wonen is gericht op een integrale benadering. Dit betekent 
dat risicomanagement niet alleen betrekking heeft op financiële risico’s, maar op alle 
materiële gebeurtenissen die de uitvoering van de strategie kunnen beperken. De RvC 
beoordeelt de door de organisatie benoemde risico’s, maar benoemt ook zelf ontwikkelingen 
die relevant zijn om op te reageren. Tevens is in de raad de brief van het WSW over de 
business risk 2016 besproken. Hierin zijn geen materiële risico’s naar voren gekomen. 
 
Toezicht op verbindingen 

Kennemer Wonen heeft twee dochterondernemingen. De organisatie heeft zowel een belang 
van 100% in de B.V. Woningbezit Heiloo als een belang van 100% in Duinstee Vastgoed 
B.V. Beide vennootschappen hebben al enkele jaren geen functie meer, maar zijn bewust 
niet geliquideerd, omdat ze mogelijk konden worden aangewend om een eventuele 
juridische scheiding in het kader van de herziene Woningwet mogelijk te maken. Kennemer 
Wonen heeft inmiddels besloten om te kiezen voor een administratieve scheiding. Dit 
betekent onder meer dat alle niet-Daeb activiteiten in de woningstichting Kennemer Wonen 
plaats zullen blijven vinden. In 2016 heeft de RvC goedkeuring gegeven om beide 
vennootschappen te liquideren. Dit zal in 2017 worden uitgevoerd.  
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Opdrachtgeverschap externe accountant 

In het najaar van 2015 heeft het controleteam van Deloitte aangegeven onvoldoende 
capaciteit te hebben om de komende jaren de jaarrekening van Kennemer Wonen te 
controleren. Naar aanleiding hiervan heeft Kennemer Wonen vier accountantsbureaus 
uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Twee bureaus hebben zich vervolgens 
gepresenteerd aan de RvC, waarna de raad heeft besloten om aan Baker Tilly Berk de 
opdracht te verstrekken om de komende vier jaar de jaarrekening te controleren.  
 

WERKGEVERSROL & VERANTWOORDING BELONING 
 

Invulling werkgeversrol 

Het is de verantwoordelijkheid van de RvC om de werkgeversrol van de directeur-bestuurder 
in te vullen. Hiertoe heeft de RvC een remuneratiecommissie ingesteld. De commissie 
bestond in 2016 uit de volgende leden van de RvC:  
 
- P.M. Huisman (voorzitter) 
- G. Erents 
- W.J. Schotten  
 
De adviescommissie van de raad is onder andere belast met het voeren van functionerings- 
en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder en het doen van 
bezoldigingsvoorstellen betreffende de directeur-bestuurder aan de RvC.  
 
Eind 2016 heeft de Raad van Commissarissen, mede op aangeven van de 
Remuneratiecommissie, besloten om de bezoldiging van de directeur-bestuurder te 
verhogen met 1,2% ten opzichte van de totale bezoldiging in 2016. Bij de beoordeling van 
het functioneren van de directeur-bestuurder houdt de RvC zowel rekening met de behaalde 
maatschappelijke prestatie als met de wijze waarop sturing wordt gegeven aan de 
organisatie. De hoofdlijnen van de rechtspositie en bezoldiging van de directeur-bestuurder 
zijn naar aanleiding van de herbenoeming niet gewijzigd en luiden als volgt:  
 
- De bestuurdersovereenkomst kent een periode van 4 jaar 
- De Wet normering topinkomens (WNT) is leidend bij de bezoldiging  
- Er zijn geen afspraken over een afvloeiingsregeling  
- Er is alleen sprake van een vaste beloning 
- De reguliere pensioenopbouw is op basis van de CAO woningcorporaties 
- Met ingang van 2015 ontvangt de bestuurder een aanvulling op zijn pensioen  
- De organisatie stelt een passende auto van de zaak beschikbaar  
 

Aan de directeur-bestuurder zijn geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere 
financiële voordelen verstrekt. En met de versterkte bezoldiging is rekening gehouden met 
het wettelijk maximum. De bezoldiging over 2016 is nagenoeg gelijk aan die over 2015.  
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In 2016 heeft de RvC besloten om de heer Tromp opnieuw te benoemen in de functie van 
directeur-bestuurder van Kennemer Wonen. Deze benoeming was destijds voorwaardelijk. 
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet moeten woningcorporaties 
voorgenomen herbenoemingen van bestuurders voor een zienswijze van de minister 
voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).  
 
Eind 2016 is de heer Tromp door de Aw uitgenodigd en heeft hij een ’fit- en propertoets’ 
afgelegd. Aansluitend hierop heeft de minister een positieve zienswijze afgegeven. Hiermee 
heeft de raad dan ook besloten om, met ingang van 1 januari 2017, de heer Tromp als 
directeur-bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar. 
 

Wet normering topinkomens 

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet normering topinkomens. Er geldt onder andere dat de 
beloningen, belaste onkostenvergoedingen en pensioenvoorzieningen voor de directeur-
bestuurder zijn genormeerd. De maximale WNT-norm in 2016 voor de directeur-bestuurder 
is € 168.000.  
 
Verder geldt op basis van de WNT dat: 

1. topfunctionarissen openbaar moeten maken wat zij verdienen; 
2. een eventuele ontslagvergoeding gemaximeerd is op € 75.000; 
3. en dat bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning niet zijn 

toegestaan.  
 
De bezoldiging van de directeur-bestuurder is lager dan de WNT-norm en ook de andere 
bepalingen zijn, voor zover van toepassing, nageleefd. 

Bezoldiging 2016 directeur-bestuurder

Naam H.J. Tromp

Beloning 144.639€          

Belastbare onkostenvergoedingen -€                  

Beloningen op termijn 20.152€            

Totaal 164.791€          

WNT-norm 168.000€          

Duur dienstverband 2016 1 jan. - 31 dec.

Omvang dienstverband Voltijds

Bezoldiging 2015 directeur-bestuurder

Naam H.J. Tromp

Beloning 141.805€          

Belastbare onkostenvergoedingen -€                  

Beloningen op termijn 23.004€            

Totaal 164.809€          

Duur dienstverband 2015 1 jan. - 31 dec.

Omvang dienstverband Voltijds
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Permanente educatie 

Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om 
actuele kennis en vaardigheden. Hierdoor zijn bestuurders van woningcorporaties vanaf 1 
januari 2015 verplicht tot Permanente Educatie (PE). Bestuurders moeten binnen drie jaar 
108 ‘PE-punten’ behalen, wat neerkomt op 108 ‘studiebelastingsuren’. In onderstaande tabel 
staan de behaalde PE-punten van de directeur-bestuurder over 2015 en 2016. 
 

 
 
Organisatiecultuur en integriteit 

De RvC hecht aan een open organisatiecultuur en een sterke mate van integriteit. De 
integriteitscode en de klokkenluidersregeling, zoals geplaatst op de website, vormen hiervoor 
de basis. Om een beeld te kunnen vormen van de organisatiecultuur hebben de leden van 
de RvC niet alleen contact met de directeur-bestuurder, maar ook met het managementteam 
en de leden van de ondernemingsraad. Tijdens de themadag van de RvC is de raad 
geïnformeerd over de uitkomsten van het gehouden Medewerkers 
Betrokkenheidsonderzoek.  
 

 

  

Aantal behaalde PE-punten

Naam H.J.Tromp

Aantal PE-punten 2016 36

Aantal PE-punten 2015 11

Totaal 47
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OVER DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 

Samenstelling 

 

Profielschetsen 

De RvC hanteert een profielschets voor de functie van commissaris. De profielschets 
beschrijft de algemene en specifieke deskundigheden en de benodigde persoonlijke 
kwaliteiten. In 2015 is de profielschets aangepast aan de nieuwe Woningwet. Ten aanzien 
van de competenties volgt de RvC de verplicht gestelde competenties voor toezichthouders, 
welke door middel van de “fit en proper toets” door de Autoriteit woningcorporaties worden 
beoordeeld.  
 
De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling van de raad. Dit geldt 
voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en 
persoonlijkheidskenmerken. Eveneens wordt gestreefd naar een voldoende mate van 
regionale betrokkenheid. De volledige profielschets is te raadplegen op de website. 
 
Benoeming 

In oktober 2015 heeft de RvC besloten om de heren F. Verkerk en S.J. Koning per 1 juli 
2016 opnieuw te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 
jaar onder de voorwaarde van een positieve zienswijze van de minister. Begin 2016 is voor 
beide commissarissen deze positieve zienswijze ontvangen. Daarmee zijn de 
herbenoemingen onvoorwaardelijk geworden.  
 
In 2016 is afscheid genomen van de heer W.J. Schotten. Zijn functie als commissaris is, na 
het verstrijken van de maximale zittingstermijn van acht jaar, per 1 juli 2016 beëindigd. Door 
het vertrek van de heer W.J. Schotten heeft de raad een werving en selectieprocedure 
opgestart, waarbij de vacature via een advertentie in een landelijk dagblad openbaar is 
gemaakt. Op basis van een voordracht van de huurdersorganisaties en een positieve 
zienswijze van de minister is mevrouw P.M. Huisman met ingang van 1 juli 2016 als 
commissaris benoemd. 
 
Rooster van aftreden & Samenstelling RvC 

In de Woningwet is bepaald dat een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van 
maximaal vier jaar, waarna eenmaal een herbenoeming kan volgen voor een volgende 
periode van maximaal vier jaar. Daarna is geen herbenoeming meer mogelijk. In het 
volgende overzicht is de samenstelling van de raad opgenomen. 
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De bestuurlijke achtergronden van de zittende leden van de RvC zijn:  
 
G. Erents RA Voorzitter 

Zelfstandig adviseur, handelend onder de naam Orka-Advies  
Relevante nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht Stichting AMSTA 
Lid Raad van Commissarissen Domesta 
Lid Raad van Commissarissen Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV 
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Havensteder 
Lid College van Deskundigen van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland  
 
S. Pauw Lid  

Zelfstandig adviseur voor maatschappelijke organisaties, onder de naam Pava Consult  
Relevante nevenfuncties:  
Lid Raad van Toezicht High-Care Hospice Alkmaar, Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar 
Bestuurslid De Oversteek, gelieerd aan Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar 
Lid WMO Raad Alkmaar 
Partner bij The Care Factory 
 
M. Pennink Lid 

Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord Noordwest Holland 
Relevante nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht AOC Clusius 
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Kop van Noord-Holland 
Lid Raad van Toezicht ISOB 
Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord 
Voorzitter Raad van Toezicht Karavaan 
  

Samenstelling Raad van Commissarissen in 2016

Naam Functie
Geboorte-

jaar

Jaar van 

aantreden

Jaar van 

afteden
Termijn

G. Erents (m) Voorzitter RvC 1950 Jan. 2011 Juli 2018 2e

Lid remuneratiecommissie

Niet herbenoembaar

W.J. Schotten (m) Vicevoorzitter RvC 1950 Juli 2008 Juli 2016 -

Lid remuneratiecommissie

Voordracht huurdersorganisatie

Uit functie 1 juli 2016

S. Pauw (v) Lid RvC 1966 Jan. 2011 Juli 2018 2e

Lid Auditcommissie

Voordracht huurdersorganisatie

Niet herbenoembaar

M. Pennink (m) Lid RvC 1954 Jan. 2012 Juli 2019 2e

Lid Auditcommissie

Niet herbenoembaar

S.J. Koning (m) Vicevoorzitter RvC 1956 Juli 2012 Juli 2020 2e

Voorzitter Auditcommissie

Niet herbenoembaar

F. Verkerk (m) Lid RvC 1967 Juli 2012 Juli 2020 2e

Niet herbenoembaar

P.M. Huisman (V) Lid RvC 1954 Juli 2016 Juli 2020 1e

Voorzitter remuneratiecommissie

Voordracht huurdersorganisatie

Herbenoembaar
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S.J. Koning Lid  

Directeur Koning Business Solutions BV 
Relevante nevenfuncties: 
Bestuursadviseur bij drie accountantsorganisaties 
Lid Raad van Commissarissen Rijswijk Wonen 
 
F. Verkerk Lid  

Chief Digital Officer ABN AMRO Bank N.V. 
Relevante nevenfuncties:  
Lid Raad van Advies MoneYou B.V. 
 
P.M. Huisman 

Zelfstandig adviseur / directeur Dantzig Management 
Relevante nevenfuncties: 
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting Centrada  
Voorzitter Raad van Toezicht Atlascollege Hoorn  
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn 
Voorzitter Algemeen Bestuur Hoornse Ondernemers Compagnie 
Lid van de Hoornse Ondernemers Federatie, Algemeen Bestuur Westfriese Bedrijven Groep  
Voorzitter bestuur Cinema Oostereiland  
Penningmeester en voorzitter Kerkmeijer-de Regt stichting  
 
Functioneren 

 

Integriteit en onafhankelijkheid 

Alle leden van de RvC van Kennemer Wonen zijn onafhankelijk van de corporatie. Er 
bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is of was in 
het verleden in dienst van Kennemer Wonen of haar rechtsvoorgangers of onderhoudt een 
directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers.  
Evenmin verleent één van hen andere diensten dan welke uitsluitend voortvloeien uit het 
lidmaatschap van de RvC of onderhoudt banden met de corporatie buiten het commissariaat. 
De commissarissen vervullen hun functie zonder last- of ruggespraak met de voordragende 
partij. In 2016 heeft zich bij de besluitvorming van de RvC geen onverenigbaarheid van 
belangen voorgedaan. Ook zijn er geen transacties geweest, waarbij sprake was van 
tegenstrijdig belang. 
 
Bij de beoordeling van de onafhankelijkheid heeft de RvC ook rekening gehouden met de 
nieuwe bepalingen in de Woningwet. Hierin staat o.a. opgenomen dat:  
 
“Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met: 

het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten of college van burgemeester en 

wethouders waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of 

van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies of 

gemeenten te behartigen.” 

 
Geen van de commissarissen is lid van één van de genoemde colleges. Eén van de 
commissarissen is wel directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord 
Noordwest Holland. Aangezien zowel de gemeenten als de provincie Noord-Holland 
aandeelhouder zijn van het Ontwikkelingsbedrijf is de mogelijkheid van onverenigbaarheid in 
de raad besproken. Hierbij is vastgesteld dat de onafhankelijkheid is gewaarborgd. Het 
ontwikkelbedrijf richt zich op een economisch sterk Noord-Holland. Zij ondersteunen daarbij 
ondernemers, maar participeren daar zelf niet in. 
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Maximum aantal commissariaten 

De wet Bestuur en Toezicht stelt beperkingen ten aanzien van het aantal commissariaten bij 
grote ondernemingen. Het maximum aantal commissariaten bedraagt 5, waarbij de rol van 
voorzitter dubbel telt. Een bestuursfunctie mag worden gecombineerd met maximaal 2 
commissariaten, waarbij de rol van voorzitter is uitgesloten. Alle leden van de RvC voldoen 
aan deze bepaling. 
 
Persoonlijke leningen  

Kennemer Wonen heeft aan de leden van de RvC geen persoonlijke leningen, garanties en 
dergelijke verstrekt.  
 
Aanspreekbaarheid 

De RvC hecht waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Dit geldt zowel voor belanghebbenden 
als voor medewerkers van Kennemer Wonen. Op intranet hebben alle leden van de RvC 
zich persoonlijk voorgesteld. 
 
Informatievoorziening 

De RvC heeft in het bestuursreglement vastgelegd op welke wijze en over welke 
onderwerpen de directeur-bestuurder de RvC informeert. De RvC ziet erop toe dat de 
ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op financieel, volkshuisvestelijk, 
maatschappelijk en organisatorisch gebied, en op het gebied van de dienstverlening aan de 
klanten van Kennemer Wonen. Bij specifieke of nieuwe beleidsaspecten laat de RvC zich 
informeren door het management of een externe professional. In 2016 is extra aandacht 
besteed aan en informatie ingewonnen over de implementatie van de nieuwe Woningwet. 
 
Lidmaatschappen 

Alle leden van de RvC zijn lid van de VTW, de vereniging van toezichthouders in 
woningcorporaties. 
 
Meldingsplicht 

Voor de RvC van woningcorporaties geldt op basis van de nieuwe Woningwet een brede 
meldingsplicht. Bij financiële problemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële 
middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel over de integriteit bij beleid of beheer 
bij de corporatie of rechtmatigheidskwesties dient de RvC dit onverwijld te melden aan de 
Autoriteit woningcorporaties. In 2016 heeft dit zich niet voorgedaan. Wel is het de RvC 
bekend dat de directeur-bestuurder begin 2017 de Autoriteit woningcorporaties heeft 
geïnformeerd over de (voorwaardelijke) opschorting van de samenwerking met twee van de 
zes huurdersorganisaties.  
 
Excursiedagen 

De RvC wordt bij iedere oplevering van nieuwbouwprojecten in de gelegenheid gesteld om 
bij de opening aanwezig te zijn.  
 
Permanente educatie 

In 2015 heeft de VTW een reglement vastgesteld over Permanente Educatie voor 
commissarissen. Iedere commissaris dient in de jaren 2015 en 2016 tezamen, minimaal 10 
studie uren en daarmee PE-punten te behalen. Deze activiteiten zijn gericht op de 
ontwikkeling van competenties en/of beroepsvaardigheden. In onderstaande tabel zijn de 
behaalde PE-punten opgenomen. Alle zittende commissarissen hebben voldaan aan de 
minimale norm. De heer Schotten heeft minder dan 10 punten behaald vanwege de 
beëindiging van zijn functie medio 2016.  
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Zelfevaluatie 

Eind 2016 heeft de RvC, onder externe begeleiding, een zelfevaluatie gehouden.  
Zowel de RvC leden als de directeur-bestuurder zijn tevreden over de afgelopen periode. De 
RvC wordt als een kritische, meedenkende partij gezien die met respect naar elkaar en naar 
de organisatie zich inzet voor de door Kennemer Wonen geformuleerde doelen. 
Aandachtspunten voor de komende periode zijn:  
 
- de relatie met de huurdersorganisaties, gemeenten en zorgpartijen;  
- juridische aspecten bij projecten; 
- wisselingen in het Managementteam. 
 

Beloning 

De RvC heeft in 2016, in samenspraak met de directeur-bestuurder, de bezoldiging van alle 
commissarissen aangepast. In 2016 is de bezoldiging met € 1.500 per jaar verhoogd. Voor 
de jaren 2017 en 2018 is besloten om de bezoldiging van de leden te verhogen met € 658 en 
van de voorzitter met € 1.735. De genoemde verhoging geldt per jaar. De verhoging is een 
gevolg van de zwaardere belasting en de zwaardere eisen die de minister aan de functie van 
toezichthouder heeft verbonden in de nieuwe Woningwet.  
 

 
 

 
 

 

 

  

Aantal behaalde PE-punten

Naam W.J. Schotten G. Erents S. Pauw M. Pennink F. Verkerk S.J. Koning P.M. Huisman

Aantal PE-punten 2016 nvt 37 6 2 4 9 12

Aantal PE-punten 2015 2 48 8 10 6 4 18

Totaal 2 85 14 12 10 13 30

Bezoldiging verslagjaar 2016

Naam W.J. Schotten G. Erents S. Pauw M. Pennink F. Verkerk S.J. Koning P.M. Huisman

Beloning 5.637€            15.415€          11.275€            11.275€          11.275€          11.275€          5.637€            

Belaste onkostenvergoedingen -€                -€                -€                  -€                -€                99€                 -€                

Voorziening pensioen -€                -€                -€                  -€                -€                -€                

Totaal 5.637€            15.415€          11.275€            11.275€          11.275€          11.374€          5.637€            

Functie commissaris commissaris commissaris commissaris commissaris commissaris commissaris

(vicevoorzitter) (voorzitter) (vicevoorzitter)

Duur dienstverband 2016 1 jan. - 1 jul. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jul. - 31 dec.

Omvang dienstverband Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald

Bezoldiging verslagjaar 2015

Naam W.J. Schotten G. Erents S. Pauw M. Pennink F. Verkerk S.J. Koning P.M. Huisman

Beloning 9.775€            13.915€          9.775€              9.775€            9.775€            9.775€            nvt

Belaste onkostenvergoedingen -€                -€                -€                  -€                -€                -€                

Voorziening pensioen -€                -€                -€                  -€                -€                

Totaal 9.775€            13.915€          9.775€              9.775€            9.775€            9.775€            -€                

Functie commissaris commissaris commissaris commissaris commissaris commissaris nvt

(vicevoorzitter) (voorzitter)

Duur dienstverband 2015 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. nvt

Omvang dienstverband Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald nvt
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Wet normering topinkomens (WNT) 

De wet normering topinkomens is niet alleen van toepassing op de directeur-bestuurder, 
maar geldt ook voor de commissarissen. De maximale WNT-norm van de directeur-
bestuurder van € 168.000 is hierbij het uitgangspunt. In de wet is vastgelegd dat een 
commissaris maximaal 10% van dit bedrag aan bezoldiging mag ontvangen. Voor de 
voorzitter geldt een maximum van 15%. Hiermee bedragen de WNT-normen in 2016  
€ 16.800 respectievelijk € 25.200. Voor de heer Schotten en mevrouw Huisman geldt een 
lagere norm van respectievelijk € 8.354 en € 8.446, aangezien zij een korter dienstverband 
hebben. De bezoldiging van alle commissarissen blijft ruim onder de gestelde WNT-normen. 
 
Beroepsregel VTW 

In de algemene ledenvergadering van de VTW is een bindende beroepsregel vastgesteld. 
Deze regeling houdt een substantiële matiging in van de bezoldiging van toezichthouders. 
De leden van de VTW zijn verplicht om zich aan de beroepsregel te houden. In plaats van de 
10% en 15% van de bezoldiging van de directeur-bestuurder conform de WNT mag de 
bezoldiging van de commissarissen vanuit de VTW niet meer bedragen dan circa 7,7% en 
11,5%. De maximale bezoldiging voor een commissaris van Kennemer Wonen bedraagt in 
2016 € 12.859 en voor de voorzitter geldt een normbedrag van € 19.289. Voor de heer 
Schotten en mevrouw Huisman geldt een lagere norm van € 6.430, aangezien zij een korter 
dienstverband hebben. De toegekende bezoldiging aan alle commissarissen blijft  ruim onder 
de geldende VTW-normen. 
 
Vergaderingen 

 

Vergaderschema 

In 2016 kwam de RvC vijf keer bijeen voor een formele vergadering. Naast deze 
vergaderingen waren er twee themadagen met het managementteam en zijn er extra 
besprekingen geweest over o.a. de zelfevaluatie.  
Een week voor de vergadering worden de vergaderstukken toegezonden aan de leden van 
de RvC. Zij vormen in deze week hun voorlopige mening over desbetreffende onderwerpen 
en bepalen hun vragen. De vergadering wordt genotuleerd door de directiesecretaresse en 
wordt gehouden volgens een vaste indeling van de agenda. Deze agenda bestaat uit vier 
vaste agendapunten:  
1. ter vaststelling  
2. ter goedkeuring  
3. ter bespreking  
4. ter informatie  
 

Overleg met huurdersorganisatie 

Eenmaal per jaar houdt de RvC overleg met de huurderskoepels. 
 
Overleg met de OR 

In 2009 hebben de RvC en de OR afgesproken minimaal eenmaal per jaar met elkaar te 
overleggen in afwezigheid van de directeur-bestuurder. Ook in 2016 heeft dit overleg 
plaatsgevonden. 
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TOT SLOT 
 

Dankwoord 

Het voorliggende bestuursverslag laat verschillende aansprekende voorbeelden zien die 
bijdragen aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale woningen. Voorbeelden 
waar iedereen die betrokken is bij Kennemer Wonen trots op mag zijn. 
 
Tot slot danken wij W.J. Schotten voor zijn betrokkenheid als commissaris bij Kennemer 
Wonen en voor alle werkzaamheden die hij in een periode van acht jaar toezichthouden 
heeft uitgevoerd.  
 

“De eerste jaren ging de aandacht vooral uit naar verbetering van de 

bedrijfsvoering en de rapportage daarover naar de raad. Maar langzamerhand kon de 

aandacht steeds meer verschuiven naar waar het werkelijk om gaat bij een 

corporatie: zorgen voor goede betaalbare woningen voor onze doelgroep. Naar mijn 

overtuiging is Kennemer Wonen goed op de toekomst voorbereid.” Aldus Wim Jan 

Schotten. 

 

Slotverklaring 

In de vergadering van de Raad van Commissarissen op 15 juni 2017 zijn de jaarrekening 
2016 en het bestuursverslag 2016 van Kennemer Wonen met de accountant besproken. 
Nadat is kennisgenomen van de controleverklaring van de accountant heeft de Raad van 
Commissarissen op 15 juni 2017 de jaarrekening 2016 en het bestuursverslag 2016 
vastgesteld. 
 
 

Alkmaar, 15 juni 2017  

 

 

G. Erents (voorzitter)  

 

 

S.J. Koning (vicevoorzitter) 

 

 

S. Pauw  

 

 

M. Pennink 

 

 

F. Verkerk 

 

 

P.M. Huisman  
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Verklaring van het bestuur 
Het bestuur van Kennemer Wonen verklaart hierbij dat het bestuursverslag over 2016 een 
betrouwbaar beeld geeft van de primaire activiteiten en verklaart tevens  dat alle uitgaven 
zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting.  
 
 

Alkmaar, 15 juni 2017 

 

 

 

H.J. Tromp 

 

directeur-bestuurder 
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