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Inleiding
Van Woningstichting Kennemer Wonen (KW) is het jaarverslag over het jaar 2010 ontvangen. Aan
de hand van de zes prestatievelden in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) wordt ingegaan op het jaarverslag: Zorg voor de kwaliteit van woningen, leefbaarheid, wonen en zorg, verhuur van woningen, betrekken van bewoners bij beleid en beheer en financiële continuïteit.
Volkshuisvestingsverslag 2010 Kennemer Wonen
In het strategisch beleidsplan 2010-2013 is gekozen voor de missie: ‘Thuis in wonen, actief in de
wijk’. Dit betekent dat KW een sterke maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen wil
zijn, waarbij haar primaire taak zich richt op het goed en betaalbaar huisvesten van diegenen die
dat nodig hebben. Belangrijke thema’s voor KW zijn:
- Een sterke verankering in de lokale samenleving binnen het werkgebied;
- Zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de vraag van de diverse
doelgroepen;
- Investeren in de diverse kernen en wijken van de gemeenten en een actieve bijdrage
leveren aan het realiseren en/of in stand houden van een goed woon- en leefklimaat.
Landelijke ontwikkelingen
De economische crisis heeft gevolgen voor de woningmarkt. De woningmarkt zit volkomen op slot.
Het consumentenvertrouwen ontbreekt volledig. Het gevolg is een enorme toename van het aantal
te koop staande woningen tegenover een voortdurend dalend aantal transacties. Dit alles wordt
verder negatief versterkt door een stijgende rente, aanvullende maatregelen als aanscherping van
de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en hypotheekvoorwaarden waaronder het beperken van
aflossingsvrije hypotheken. Door deze ontwikkelingen op de (koop) woningmarkt worden
woningcorporaties geconfronteerd met een dalende mutatiegraad van de huurwoningen en een
stijgend aantal reacties op de vrijgekomen huurwoningen. Dat maakt het voor de starters en
doorstromers zeer moeilijk om een wooncarrière op gang te brengen.
Volgens KW heeft het kabinet-Rutte tot nu toe geen adequate maatregelen genomen om de
woningmarkt in zijn geheel te hervormen. Door het kabinetsvoornemen om woningcorporaties en
andere verhuurders vanaf 2014 jaarlijks € 760 miljoen te laten bijdragen aan de betaalbaarheidsheffing voor de huurtoeslag wordt de ongelijkheid in behandeling van de huurmarkt in vergelijking
tot de koopmarkt alleen maar groter.
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De financiële positie van woningcorporaties komt steeds verder onder druk te staan. Stagnerende
verkoop en huuropbrengsten die maximaal een huurstijging kennen gelijk aan de inflatie, leiden er
niet toe dat woningcorporaties in staat zijn de investeringen op peil te houden. Dit wordt verergerd
door de stijging van de bouwkosten ten gevolge van aangescherpte regelgeving op het gebied van
energetische maatregelen, de fiscalisering en de aangekondigde bijdrage in de huurtoeslag door
het rijk. Kortom, KW bezint zich op het werkdomein en de financierbaarheid van de keuzes die als
gevolg hiervan gemaakt worden.
Woningen en woningbouwplannen
KW heeft per 31 december 2010 2683 woningen in de gemeente Bergen. KW heeft 113 woningen
in beheer voor derden. Deze woningen bevinden zich in de gemeente Bergen: 46 seniorenappartementen in De Sanderij in Schoorl, 39 woningen aan de Dorpskroft in Egmond aan den Hoef
en 28 appartementen aan de Valkenlaan in Schoorl. Van de 2683 woningen vallen 663 (24,7%)
onder de categorie goedkoop (< € 357), 1762 (65,7%) onder de categorie betaalbaar (€ 357 - €
548), 221 (8,2%) onder de categorie duur (€ 548 - € 647) en 37 (1,4%) onder de categorie vrije
sector ( > € 647).
KW wil de woningvoorraad afstemmen op de vraag van de klant. Vandaar dat in het strategisch
voorraadbeleid rekening gehouden wordt met woonwensenonderzoeken. Vooral oudere
complexen worden gesloopt of verkocht, nieuwbouw vult het woningbezit aan en bestaande
woningen worden opgeknapt. Om oudere en minder valide bewoners langer zelfstandig te laten
wonen streeft KW ernaar, zowel bij onderhoud als bij nieuwbouw, in woonzorgzones zoveel
mogelijk levensloopbestendige woningen te realiseren en te investeren in maatschappelijk
vastgoed. KW neemt energiebesparende maatregelen en gebruikt duurzame materialen om
toekomstbestendige woningen en lagere woonlasten te realiseren.
In 2010 heeft KW investeringsbeleid vastgesteld. Het investeringsbeleid biedt de kaders waar
binnen de diverse producten worden ontwikkeld. Het bevat ook financiële parameters. Alle
projecten zijn hierop herberekend en binnen de gestelde parameters gebracht.
In de gemeente Bergen is in 2010 het project Nieuwe Bergense School in Bergen opgeleverd en
een start gemaakt met de bouw van 22 appartementen bij De Beeck in Bergen. De projecten
Verspeijckweg in Bergen aan Zee (sloop 6 eengezinswoningen, nieuwbouw 6 eengezinswoningen
en 8 appartementen in de sociale huursector) en Boendermakerhof in Bergen (sloop en nieuwbouw 26 eengezinswoningen in de sociale huursector en 7 koopwoningen) zijn in voorbereiding.
Verkoop van woningen
KW wil jaarlijks maximaal 1,5% van het woningbezit per kern verkopen. Op basis van het gehele
woningbezit komt dit neer op circa 150 woningen. In totaal zijn 107 woningen verkocht in 2010.
Voor de gemeente Bergen betekent maximaal 1,5% van het woningbezit 40 woningen. Voor de
gemeente Bergen is een verkoopportefeuille van 1090 woningen vastgesteld; daadwerkelijk zijn 34
woningen verkocht in 2010, waarvan 27 met KoopGarant en 7 in de vrije verkoop (Bergen 14,
Egmond aan Zee 4, Egmond aan den Hoef 5, Egmond-Binnen 3, Groet 2 en Schoorl 6). In 2010
heeft KW 2 woningen teruggekocht met KoopGarant, waarvan 1 in Bergen. Deze is ook weer
verkocht met KoopGarant.
Verhuur van woningen
In 2010 was de gemiddelde mutatiegraad van KW 6,3. In vergelijking tot voorgaande jaren is er
sprake van een lichte daling van de mutatiegraad. De grootste doorstroming zit in meergezinswoningen (appartementen, boven- en benedenwoningen, maisonnettes), namelijk rond de 8,5. De
mutatiegraad van eengezinswoningen zit net boven de 4. In de gemeente Bergen is de
gemiddelde mutatiegraad 5,2.
KW verhuurt een deel van de woningen aan een aantal zorginstellingen. Daarnaast vindt verhuur
met voorrang en verhuur aan bijzondere doelgroepen plaats. Het Transferpunt zorgt voor de
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aansluiting tussen vraag en aanbod bij de verhuur aan statushouders en mensen die vanuit een
instelling zelfstandig met een verdiencontract gaan worden.
In de regio Alkmaar werken de corporaties met het aanbodmodel. Vrijkomende woningen worden
geadverteerd in de woningkrant waarop woningzoekenden kunnen inschrijven. De
woningzoekende met de langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden. De meeste woningen
worden verhuurd aan mensen die binnen de eigen gemeente verhuizen. Voor de gemeente
Bergen geldt dat 65% uit de eigen gemeente, 32% uit een andere gemeente binnen de regio
Alkmaar en 4% van buiten de regio komt.
Huurontwikkeling/huurtoeslag
Sinds 2007 voert het kabinet een inflatievolgend huurbeleid. De jaarlijkse maximale huurverhoging
wordt bepaald door het inflatiecijfer van het voorgaande kalenderjaar. In 2010 is de maximale
huurverhoging vastgesteld op 1,2%. In 2010 lag de streefhuur gemiddeld op 72,2 % van de
maximaal redelijke huurprijs van een woning. Vanaf 1 januari 2010 verhoogt KW de huren bij
mutatie maximaal tot aan 95% van de maximaal redelijke huurprijs. Het daadwerkelijke percentage
wordt vooralsnog vastgesteld op basis van het energielabel van de woning. Bij een woning met
een beter energielabel zullen de energielasten lager zijn, waardoor de totale woonlasten voor de
huurder acceptabel blijven.
Huisvesten doelgroep
Vanaf 1 januari 2011 is de ministeriële regeling die voortkomt uit de Europese beschikking van
kracht. Wanneer die regelgeving op 2010 zou worden toegepast, is 91% van de toewijzingen van
KW aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000 geweest, 7% aan huishoudens met een
inkomen tussen de € 33.000 en € 40.000, 1% aan huishoudens met een inkomen tussen de
€ 40.000 en € 50.000 en 1% aan huishoudens met een inkomen boven de € 50.000. Hiermee zou
KW voldaan hebben aan de eis dat 90% van de woningen moet worden toegewezen aan
huishoudens met een inkomen tot € 33.614.
Kwaliteit woningbezit
KW investeert in de kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad. Aan klachten- en mutatieonderhoud is in 2010 € 3.937.000 uitgegeven. Daarnaast is er planmatig onderhoud. Alle voor
2010 geplande werkzaamheden zijn ook in 2010 uitgevoerd. Door het behalen van aanbestedingsvoordeel zijn extra werkzaamheden uitgevoerd. Naast de geplande vervanging van 1600 cv-ketels
zijn nog eens 850 cv-ketels vervangen.
In de gemeente Bergen is aan de Prinses Irenelaan in Egmond aan den Hoef bij 33 woningen het
voegwerk vervangen en zijn de kozijnen en het enkelglas vervangen door HR++isolatieglas. De
daken zijn nageïsoleerd en er is bodemisolatie aangebracht. Dit heeft geleid tot een verbetering in
energielabel van in totaal 66 labelstappen. Aan de Houtjeslaan/Hogeweijdt e.o. in Schoorl is de
laatste fase van gecombineerd onderhoud uitgevoerd. Grootschalig houtrot herstel aan de houten
gevels is gedaan, alles is geschilderd, er zijn geïsoleerde dakplaten aangebracht en de dakgoten
zijn voorzien van nieuwe omtimmering.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd. Bij ca. 1665
woningen zijn de cv-ketels vervangen door een hoogrendementsketel. Daarnaast is bij 106
woningen na-isolatie aangebracht. Dit alles levert een CO2 reductie van ca. 364.500 kg op (voor
het totale woningbezit). Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en planmatig onderhoud worden
waar mogelijk duurzaamheidmaatregelen, qua energieverbruik en materiaalgebruik. In een aantal
plannen worden niet conventionele warmtebronnen gebruikt. KW wil in de periode tot 2029 het
gemiddelde energielabel van de woningen verlagen van D naar B.
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Betrekken huurders bij beleid
KW heeft 6 actieve huurdersorganisaties in de verschillende gemeenten c.q. kernen in het werkgebied. Een afvaardiging van deze huurdersorganisaties is verenigd in de huurderskoepel die als
gesprekspartner optreedt voor KW. De huurderskoepel vergadert vier keer per jaar met de
directeur-bestuurder en de manager Wonen en een keer per jaar met de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst
met de huurderskoepel vastgesteld.
KW probeert zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij de huurders en stimuleert de oprichting van
bewonerscommissies. KW kent 32 actieve bewonerscommissies en – verenigingen waarmee 1 à 2
keer per jaar regulier overleg plaatsvindt. Bij groot onderhoud en/of herstructurering worden
danwel met bewonerscommissies danwel met op te richten bewonerspanels/projectcommissies
gesprekken gevoerd. Daarnaast worden bewonersavonden georganiseerd. Bij nieuwbouwprojecten worden buurtbewoners geïnformeerd door brochures, brieven en infoavonden.
Wonen en zorg
KW ziet het versterken van de maatschappelijke cohesie als een sociale opgave. Om dit doel te
bereiken wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsinstellingen. KW heeft binnen diverse
nieuwbouwprojecten voorzieningen gerealiseerd op het gebied van wonen en zorg, zoals
wijkknooppunt De Daalder in Alkmaar waar wonen, zorg en welzijn worden gecombineerd.
KW participeert in WonenPlus dat een gecoördineerd pakket van diensten op het gebied van
wonen, welzijn en zorg op het snijvlak van vrijwilligersdiensten, professionele diensten en
commerciële diensten.
Leefbaarheid
Prettig wonen gaat verder dan de woning alleen; ook de leefbaarheid van de omgeving heeft
invloed op het woonplezier. Het werk binnen de kernen en wijken is de basis van de activiteiten
van KW. In 2010 is circa € 530.500 besteed aan activiteiten in het kader van leefbaarheid. Het gaat
hierbij om de inzet van 8 medewerkers en om maatregelen die in buurten en wijken gemaakt
worden in het kader van leefbaarheid. Te denken valt o.a. aan groenonderhoud en (her)inrichting
tuinen, opruim- en schoonmaakacties, afsluiten van portieken, bijdragen aan bewonersactiviteiten
en plaatsen van speeltoestellen.
Financiële continuïteit
In 2010 is een positief jaarresultaat van ruim € 33 miljoen behaald. Het Eigen Vermogen is
toegenomen van bijna € 187 miljoen naar ruim € 220 miljoen. De waarde van het woningbezit
bedroeg eind 2010 € 524 miljoen. De actuele waarde (bedrijfswaarde) geeft een reëler beeld van
de werkelijke waarde van het vastgoed dan de historische kostprijswaarde.
Het solvabiliteitspercentage 1 was op 31 december 2010 35,8% waarmee de financiële continuïteit
van KW voldoende gewaarborgd is. KW houdt zelf een minimale solvabiliteitseis van 20% aan. Het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) beoordeelt jaarlijks de financiële positie van
woningcorporaties. Met het solvabiliteitsoordeel wordt vastgesteld of de woningcorporatie op basis
van voortzetting van het beheer haar verplichtingen kan nakomen. Het CFV heeft bij haar
financiële toets de solvabiliteit van KW als voldoende beoordeeld. Dit betekent dat KW financieel
gezien in staat is haar woningbezit blijvend te verhuren zonder gedwongen verkoop.

1

Solvabiliteit is het eigen vermogen in procenten van het totale vermogen (balanstotaal) ultimo het boekjaar.
Het CFV hanteert in haar methodiek als vermogensbegrip het volkshuisvestelijk vermogen in procenten van
het totale vermogen (balanstotaal) ultimo het boekjaar. Het volkshuisvestelijk vermogen bestaat uit het eigen
vermogen op basis van een (nadere) waardering van alle balansposten plus de overige voorzieningen, de
voorziening onderhoud en de egalisatierekening en minus de immateriële vaste activa.
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KW heeft van het CFV in 2010 de A-status gekregen. A-status wil zeggen dat de voorgenomen
activiteiten passen bij de vermogenspositie van de corporatie. De corporatie voldoet zowel aan de
eis dat de continuïteit voldoende is gewaarborgd, als aan de eis dat ze haar middelen voldoende
inzet in het belang van de volkshuisvesting.
Bijlagen
 Jaarverslag 2010 Kennemer Wonen
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1.

Inleiding bestuur

In het strategisch beleidsplan 2010-2013 is gekozen voor de missie: 'Thuis in wonen, actief
in de wijk’. Dit betekent dat Kennemer Wonen een sterke maatschappelijke organisatie op
het gebied van wonen wil zijn, waarbij haar primaire taak zich richt op het goed en
betaalbaar huisvesten van diegenen die dat nodig hebben. Daarnaast willen we een actieve
rol in de wijk vervullen. Op basis van de missie zijn drie doelen geformuleerd:
x De klant centraal;
x Vraag en aanbod van de markt bij elkaar brengen;
x Professionele en lerende organisatie.
Om dit te kunnen realiseren heeft Kennemer Wonen in haar beleidsplan beschreven hoe zij
dat wil bereiken en onder welke voorwaarden. Thema's die belangrijk zijn voor Kennemer
Wonen zijn:
• Een sterke verankering in de lokale samenleving binnen het werkgebied;
• Zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de vraag van de diverse
doelgroepen;
• Investeren in de diverse kernen en wijken van de gemeenten en een actieve bijdrage
leveren aan het realiseren en/of in stand houden van een goed woon- en leefklimaat.
Voor Kennemer Wonen is 2010 een druk jaar geweest. Veel van onze ambities hebben we
kunnen waarmaken, enkele hebben we in 2010 niet kunnen realiseren. Deze zijn
doorgeschoven naar 2011.
In dit jaarverslag vindt u onze activiteiten verwoord.

Prijsuitreiking Ballonnenwedstrijd start bouw project Wijkknooppunt De Daalder
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Landelijke ontwikkelingen
Meest in het oogspringend zijn de effecten van de economische crisis waarvan de gevolgen
zich volop manifesteren op de woningmarkt. De woningmarkt zit volkomen op slot. Het
consumenten-vertrouwen ontbreekt volledig. Het gevolg is een enorme toename van het
aantal te koop staande woningen tegenover een voortdurend dalend aantal transacties. De
effecten worden verder negatief versterkt door een stijgende rente, aanvullende maatregelen
als aanscherping van de NHG en hypotheekvoorwaarden waaronder het beperken van de
aflossingsvrije hypotheken. Door deze ontwikkelingen op de (koop) woningmarkt worden de
woningcorporaties geconfronteerd met een dalende mutatiegraad van de huurwoningen en
een stijgend aantal reacties op de vrijgekomen huurwoningen. Dat maakt het voor de starters
en doorstromers zeer moeilijk om een wooncarrière op gang te brengen.
Menig deskundige buigt zich het hoofd hoe de woningmarkt weer vlot getrokken kan worden.
Een oplossing is niet direct voorhanden. Het in 2010 aangetreden kabinet Rutte heeft
verzuimd om met adequate maatregelen de woningmarkt in zijn geheel te hervormen. De
ongelijkheid in behandeling van de huurmarkt in vergelijking tot de koopmarkt wordt daarmee
in stand gehouden. Sterker, door het kabinetsvoornemen dat woningcorporaties en andere
verhuurders vanaf 2014 jaarlijks € 760 miljoen aan bijdrage moeten leveren als
betaalbaarheidsheffing voor de huurtoeslag wordt het verschil alleen maar vergroot.
Twijfels bestaan of de voorgestelde maatregel door het kabinet Rutte om huurders met een
inkomen van meer dan € 43.000 jaarlijks een extra huurverhoging te geven van 5%, de
doorstroming bevordert.
Per 1 januari 2011 is de ministeriële regeling die voortkomt uit de Europese beschikking van
kracht. Wij zijn met onze collega’s en gemeenten in de regio in staat om de grens van
€ 33.614 soepeler te hanteren. Huishoudens met een inkomen tot € 38.500 in Noord
Kennemerland en € 40.000 in de IJmond kunnen in aanmerking komen voor een
corporatiewoning. Hierdoor zal het aantal huishoudens dat tussen wal en schip valt, omdat
ze niet mogen huren en niet kunnen kopen, in ons werkgebied beperkt zijn. Daarnaast is het
aanbod aan huurwoningen boven de € 652 erg klein. We constateren dat de ontwikkelaars,
die aan de basis stonden van deze regeling, het segment direct boven de € 652 niet willen
bedienen.
De financiële positie van corporaties komt steeds verder onder druk te staan. Stagnerende
verkoop en huuropbrengsten die maximaal een huurstijging kennen gelijk aan de inflatie,
leiden er niet toe dat we in staat zullen zijn de investeringen op peil te houden. Mede door de
stijging van de bouwkosten ten gevolge van aangescherpte regelgeving op het gebied van
energetische maatregelen (0,6 EPC in 2011), de fiscalisering en de aangekondigde bijdrage
in de huurtoeslag door het rijk, wordt een extra claim gelegd op onze financiële huishouding.
Kortom, wij moeten ons bezinnen op ons werkdomein en de financierbaarheid van de keuzes
die we als gevolg hiervan gaan maken.
Tot slot
Er is nog veel te doen de komende jaren, maar het afgelopen jaar is er binnen Kennemer
Wonen al veel gebeurd. De werkdruk binnen onze organisatie is hoog, zoals gezegd we
hebben veel ambities ondanks dat er gekozen is om de bezetting beperkt te houden. Dankzij
de inzet en motivatie van onze medewerkers heeft Kennemer Wonen op veel terreinen veel
werk verzet waarvoor ik iedereen wil bedanken.
Tevens wil ik hierbij de drie afgetreden leden van de raad van commissarissen, mevrouw
I.M.O. Pedroli en de heren H.P. Wokke en J. Ursem bedanken voor hun jarenlange inzet
voor Kennemer Wonen en haar rechtsvoorgangers.
Dick Tromp
Directeur-bestuurder
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2.

Kennemer Wonen werkt samen

Kennemer Wonen heeft in haar beleidsplan aangegeven dat de samenwerking met
belanghebbenden belangrijk is. We maken een onderscheid in verschillende groepen, ten
eerste onze huurders, daarna de gemeenten, dan de zorginstellingen en andere
belanghebbenden. De frequentie en aard van het contact met belanghebbenden varieert per
groep. Het uitgangspunt is echter gelijk: Kennemer Wonen stelt zich open op in de
communicatie met belanghebbenden. Om onze doelen te bereiken is samenwerken en
luisteren naar onze klanten van essentieel belang. Dit doen we onder andere via
georganiseerde overleggen met huurders- en bewonersorganisaties.

2.1.
Algemeen
Kennemer Wonen heeft in 2009 besloten de dialoog met haar belanghebbenden niet te
voeren op een eenmalige bijeenkomst met alle belanghouders, maar door individuele
gesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van thema’s. Voor 2010 is het
thema Wonen zorg en welzijn gekozen. Er hebben 11 gesprekken met professionele
belanghebbenden en 8 gesprekken met huurders plaatsgevonden.
Er zijn vanuit de gesprekken conclusies getrokken, die enerzijds bestaan uit bevestigingen
van het huidige beleid en anderzijds bestaan uit aanbevelingen voor nieuw beleid en voor
nieuwe ontwikkelingen.
De professionele gesprekspartners hebben aangegeven het een nuttige en goede werkwijze
te vinden, een aantal gesprekken heeft geleid tot vervolgafspraken.
Veel huurders, vooral de jongeren, gaven aan geen tijd te hebben voor een gesprek, zodat
naar verhouding met veel ouderen is gesproken. Uiteindelijk is slechts met 8 van de 23
benaderde bewoners gesproken.
Voor een deel zijn de gesprekken gevoerd met relaties waarmee al regelmatig contact is,
zoals de gemeenten. Maar er zijn ook gesprekken gevoerd met relaties waarmee tot nu toe
nauwelijks contact was. Hierdoor is inzicht ontstaan in de mogelijkheden die er zijn voor
samenwerking, daar waar voordien nooit is gedacht aan samenwerking. Dit heeft geleid tot
een uitbreiding van ons relatienetwerk
Tijdens de gesprekken hebben we ruimschoots het beleid en de visie van Kennemer Wonen
kunnen verduidelijken en verantwoorden. Dat heeft in een aantal gevallen zeker tot meer
begrip geleid van de gesprekspartners voor de keuzes die gemaakt zijn. Vooral voor de
huurders omdat zij vaak niet stil staan bij alles wat er speelt rondom de woningcorporatie.
Uit de gesprekken bleek dat onze gesprekspartners over het algemeen een positief beeld
hebben van corporaties en van Kennemer Wonen in het bijzonder. De gesprekken hebben
gezorgd voor een verdere versterking van het beeld. Alle partners hebben aangegeven dat
zij de gekozen werkwijze met gesprekken zeer positief vonden.
2.2.
Huurders- en bewonersorganisaties
Kennemer Wonen heeft zes actieve huurdersorganisaties in de verschillende gemeenten c.q.
kernen binnen haar werkgebied. Een afvaardiging van deze huurdersorganisaties is verenigd in
de huurderskoepel die als gesprekspartner optreedt voor Kennemer Wonen. De
huurderskoepel vergadert 4x per jaar met de directeur-bestuurder en de manager Wonen en
1x per jaar met de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
We hebben de Woonbond ingeschakeld bij de professionaliseringsslag, die we willen maken
met onze huurderskoepel en huurdersorganisaties. Doel is deze organisaties te versterken
en instroom van nieuwe leden te realiseren.
Nadat in 2009 de samenwerkingsovereenkomst met de huurderskoepel is vastgesteld, is op
basis hiervan de samenwerking in 2010 voortgezet.
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Kennemer Wonen heeft in 2010 de
huurderskoepel advies gevraagd betreffende de
volgende onderwerpen:
- Verkoopbeleid
- Terugbrengen tijden informatiepunten in
het werkgebied
- Jaarlijkse huurverhoging
- ZAV-beleid
- Bewonersparticipatie in het kader van de
Overlegwet
Andere onderwerpen die zijn besproken met de
huurderskoepel zijn:
- Europese beschikking
- Vogelaarheffing
- Voortgang planmatig onderhoud
WK versiering Waalstraat
- Beleidsplan 2010 - 2013
- Afrekening van de servicekosten
- De trouwe huurdersactie
- Benchmarkgegevens woningcorporaties
- Afschouwingsbeleid
- Jaarverslag en jaarrekening 2009
- Gasleidingcontrole
- Administratie servicekosten
- Toelichting functie medewerker leefbaarheid
- Algemeen sociaal plan voor herstructureringsprojecten
- Fraude convenant;
- Gemeenschappelijke inkoop energie (wordt vervolgd in 2011)
- Tijdelijke verlaging van de BTW van 19% naar 6% van arbeidsloon in de bouw
- Onderhoudsbegroting 2011
Vooruitlopend op de aftreding van mevrouw I.M.O. Pedroli als lid van de Raad van
Commissarissen op voordracht van de huurders per 1 januari 2011 hebben de
huurdersorganisaties in het eerste kwartaal 2010 ingestemd met een nieuw functieprofiel en
is de procedure gestart voor werving van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen.
Door de huurdersorganisaties is een kandidaat voorgedragen wat heeft geresulteerd in
benoeming van mevrouw S. Pauw per 1 januari 2011.
Bewonerscommissies
In de wijken proberen we zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij onze huurders en hun
specifieke problematiek. We stimuleren de oprichting van bewonerscommissies en houden
daar structureel contact mee. Kennemer Wonen kent 32 actieve bewonerscommissies
en -verenigingen waarmee 1 à 2 keer per jaar regulier overleg plaatsvindt.
Bij groot onderhoud en/of herstructurering vinden we het belangrijk vooraf bewoners te
betrekken bij het project. Als er bij het betreffende complex geen bewonerscommissie actief
is, wordt indien mogelijk een bewonerspanel/projectcommissie samengesteld, waarmee
gedurende het project gesprekken plaatsvinden. Uiteraard worden bij dergelijke projecten
ook bewonersavonden georganiseerd.
Bij complexen waar groot onderhoud is uitgevoerd, is meerdere malen contact geweest met
de bewonersorganisaties.
We betrekken buurtbewoners vroegtijdig bij (nieuwbouw)plannen door middel van brochures,
brieven en infoavonden. Er zijn bij 5 projecten een of meer informatiebladen gemaakt voor
de bewoners.
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2.3.
Gemeenten
Overleg
In 2010 heeft Kennemer Wonen het ingezette contact met de gemeenten waarin wij actief
zijn verder versterkt. De overlegstructuur met de gemeenten is geregeld via overleggen op
ambtelijk en bestuurlijk niveau. Per gemeente vinden 4 keer per jaar algemene overleggen
plaats tussen de betrokken ambtenaren van de gemeente en de betreffende teammanagers
van Kennemer Wonen. In dit zogenaamde ambtelijke overleg worden diverse lopende zaken
besproken op de gebieden waarop samenwerking tussen de gemeente en Kennemer Wonen
gewenst is. In dit overleg worden de twee jaarlijkse bestuurlijke overleggen voorbereid. Aan
het bestuurlijke overleg wordt deelgenomen door de betreffende wethouders ondersteund
door ambtenaren en de directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, ondersteund door de
manager Wonen en manager Vastgoed.
In samenwerking met gemeenten en huurders(organisaties) brengen we de
leefbaarheidproblematiek in beeld. We willen in samenspraak met gemeenten komen tot een
visie op kernen en buurten. In het kader van het strategisch voorraadbeleid zijn wij gestart
met het ontwikkelen van deze visies.
Met de gemeente Alkmaar wordt al langere tijd samengewerkt in het kader van het
buurtgericht samenwerken. In andere gemeenten wordt er aarzelend een begin gemaakt met
wijkgericht werken. Waarschijnlijk mede ingegeven door het feit dat er in de dorpen duidelijk
minder urgentie is in vergelijking met Alkmaar.
Toch is ons streven dat we volgend jaar met deze gemeenten samen een visie ontwikkelen
op alle kernen en buurten, waar we bezit hebben.
Het aanleggen van woonzorgzones maakt daar wat ons betreft ook onderdeel van uit.
Activiteitenplan
Jaarlijks stuurt Kennemer Wonen aan de vijf betreffende gemeenten haar activiteitenplan
voor die gemeente. Dit plan is ook dit jaar door alle gemeenten positief ontvangen.
Prestatieafspraken
Kennemer Wonen, heeft in haar beleidsplan gesteld met iedere gemeente te willen komen
tot prestatieafspraken. Met de gemeenten Heiloo en Bergen bestaan al langer
prestatieafspraken, deze afspraken zijn geëvalueerd in 2010.
In Alkmaar is, samen met andere corporaties in Alkmaar, gekomen tot prestatieafspraken.
Deze afspraken zijn begin 2011 getekend. In de afspraken zijn vervolgacties opgenomen.
Inmiddels is gestart met het uitwerken van deze vervolgacties.
Met de Gemeente Castricum zijn inmiddels concept prestatieafspraken gemaakt.
Alleen in de gemeente Uitgeest is nog geen overleg over de prestatieafspraken gestart. In
2011 is in het bestuurlijke overleg met de gemeente afgesproken om in 2011 te komen tot
getekende prestatieafspraken.
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3.

Kennemer Wonen verhuurt

Kennemer Wonen heeft in haar beleidsplan uitgesproken dat onbezorgd wonen voor
iedereen bereikbaar moet zijn. De focus van Kennemer Wonen ligt voornamelijk op
doelgroepen die niet zelfstandig in passende huisvesting kunnen voorzien; hetzij vanwege
hun inkomen hetzij vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Het
huurbeleid van Kennemer Wonen heeft twee peilers: zorgen voor betaalbaarheid en zorgen
voor voldoende financieel rendement.
Om het gat tussen huur en koop te verkleinen kan op termijn een deel van onze woningen
worden aangeboden in de wat duurdere huur.

3.1.

Kengetallen woningbezit

Bezit naar type woning
Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Uitgeest

GraftDe
Rijp

Totaal

4901
2321
2214
12
644
10092

Eengezinswoningen
Appartementen zonder lift
Appartementen met lift
Vrijstaande woningen
Overige (maisonnettes en
duplexwoningen)

672
712
906
2
1

1676
612
366
9
20

1301
156
404
416

584
663
368
1
12

657
178
170
194

11
1

Totaal

2293

2683

2277

1628

1199

12

(peildatum 31-12-2010)

Beheer voor derden
In totaal heeft Kennemer Wonen 113 woningen in beheer voor derden. Het betreft de volgende
beheercomplexen:
 De Sanderij in Schoorl: Kennemer Wonen verhuurt hier 46 seniorenappartementen voor
De Burgermeester Peeckstichting.
 De Dorpskroft in Egmond aan den Hoef: Kennemer Wonen verhuurt en beheert hier 39
appartementen voor stichting Woonwaard Noord-Kennemerland.
 De Valkenlaan in Schoorl: Kennemer Wonen verhuurt hier 28 appartementen voor de
Raphaelstichting.

Familie Dekker uit Egmond aan Zee
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3.2.

Verhuur woningen sociale en vrije sector
Goedkoop
< € 357

Betaalbaar
€ 357 – € 548

Duur
€ 548 - € 647

Vrije
sector
> € 647

Totaal

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heiloo
Uitgeest
Graft- De Rijp

258
663
445
290
202
2

1767
1762
1667
1113
951
10

249
221
156
116
41
-

19
37
9
109
5
-

2293
2683
2277
1628
1199
12

Totaal
%

1860
18%

7270
72%

783
8%

179
2%

10092
100%

(peildatum 31-12-2010)

Gemiddelde netto huurprijs
% maximaal redelijke huurprijs
Ontwikkeling woningvoorraad
Aantal
1/1/2010

1-1-2010

31-12-2010

€ 424
71,8%

€ 437
72,5%

Verkocht
2010

Gesloopt
2010

Nieuwbouw
2010

Aantal
31/12/2010

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heiloo
Uitgeest
Graft-de Rijp

2293
2717
2315
1596
1197
12

21
34
22
13
17
0

0
0
16
0
0
0

21
0
0
45
19
0

2293
2683
2277
1628
1199
12

Totaal

10130

107

16

85

10092

Vrije sector woningen De Daalder
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Verhuur aan zorginstellingen
Kennemer Wonen heeft een deel van haar woningen verhuurd aan de volgende
zorginstellingen:
Stichting De Waerden
Centrum Wonen De Rups
Esdégé-Reigersdaal
GGZ Noord-Holland Noord
‘s Heeren Loo Noord-Nederland
Magenta Zorg
RIBW Kennemerland/ Amstelland En De Meerlanden
SIG
Stichting Focus exploitatie
Stichting De Grondslag 2
Stichting DNO
Stichting Eckmunde
Stichting Evean Zorg
Stichting Exodus
Stichting Odeon
Stichting Parlan
Stichting Philadelphia Zorg
Stichting Zorgcentra de Rietlanden
Kennemer Wonen heeft daarnaast ook nog vge’s in beheer voor derden die worden verhuurd
aan Esdégé-Reigersdaal en de Raphäelstichting.
3.3.

Verhuur overig vastgoed
Alkmaar

Bergen

Castricum

Heiloo

Uitgeest

Parkeergelegenheden
Standplaatsen
Gemeenschappelijke
ruimte
Bergingen
Commercieel
vastgoed
Maatschappelijk
vastgoed

214
1

158
4

43
1

18
8
-

2
-

21
7

12
6

10
5

9

6

6

8

-

-

1

Totaal

249

188

59

35

9

(peildatum: 31-12-2010)

Maatschappelijk vastgoed en Commercieel vastgoed
In 2010 heeft Kennemer Wonen haar commercieel en maatschappelijk vastgoed tegen het
licht gehouden. Op basis van criteria die gehanteerd worden door de overheid is een
herindeling gemaakt van het maatschappelijk en commercieel vastgoed.
In 2010 is het voormalige kantoorpand van Kennemer Wonen aan de Natteweg 41 in Bergen
verkocht.
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3.4

Mutatiegraad
Aantal
mutaties

Totaal aantal
woningen per 1-12010

Mutatiegraad
% tov woningaantal
1-1-2010

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heiloo
Uitgeest
Graft-de Rijp

148
142
162
112
78
0

2293
2717
2315
1596
1197
12

6,5
5,2
7,0
7,0
6,5
0

Totaal

642

10133

6,3

In 2010 was de mutatiegraad 6,3. In vergelijking tot voorgaande jaren is er nog steeds
sprake van een lichte daling van de mutatiegraad. Van de 642 woningen zijn 33 woningen
gelabeld voor sloop en 126 voor verkoop. Per saldo zijn 483 woningen doorverhuurd.
De grootste doorstroming zit in de meergezinswoningen (appartementen, boven- en
benedenwoning, maisonnettes). Hier ligt de mutatiegraad rond de 8,5. De
eengezinswoningen kennen een mutatiegraad van net boven de 4.
Jaar
2010
2009
2008

Mutatiegraad
6,3%
6,9%
7,0%

Verhuur met voorrang en verhuuraan bijzondere doelgroepen

Zorgindicatie
Urgenten
Verdiencontracten
Tijdelijke verhuur
Statushouders
Zorgbemiddeling
Totaal

Alkmaar
21
9
1

Bergen
16
5
5

Castricum
9
4
1
4

Heiloo
31
5
1

Uitgeest
10
-

Totaal
77
33
1
11

5
5
41

8
34

9
1
28

11
1
49

3
6
19

36
13
171

De verhuur aan statushouders en mensen die vanuit een instelling zelfstandig met een
verdiencontract gaan wonen, worden binnen de regio Noord-Kennemerland georganiseerd
door het Transferpunt. Het Transferpunt draagt zorg voor een goede aansluiting tussen
vraag en aanbod. In Uitgeest verloopt de toewijzing van woningen aan bijzondere
doelgroepen via de gemeente.
Toelichting bijzondere doelgroepen verhuur
Zorgindicatie: verhuurmet voorrang voor mensen met een zorgindicatie van het CIZ (alleen
binnen regio SVNK). Deze mensen hebben voorrang binnen het woonruimteverdeelsysteem.
Urgenten: verhuur aan mensen die vanwege een noodsituatie voorrang krijgen bij het
zoeken naar een woning. Urgentieverklaringen worden verstrekt door de gemeenten. Binnen
het aantal toewijzingen aan urgenten zitten ook enkele stadsvernieuwingsurgenten. Het gaat
hier om verhuur aan mensen die door sloop of renovatie van hun eigen woning (tijdelijk)
andere woonruimte nodig hebben. Deze mensen hebben voorrang binnen het
woonruimteverdeelsysteem.
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Verdiencontract: verhuuraan mensen met een meervoudige problematiek die via de reguliere
weg niet of zeer moeilijk in aanmerking komen voor een woning. Om hen toch een kans te
geven op een zelfstandige woning, kan in een casuïstiek of noodteam overleg (per gemeente
georganiseerd) besloten worden om voor deze mensen een woning te bemiddelen. Er wordt
vervolgens een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst bestaat
meestal uit een gekoppeld huur- en begeleidingscontract. Wanneer na de bepaalde tijd blijkt
dat de klant zich houdt aan de gemaakte afspraken, wordt de overeenkomst overgezet naar
een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De verdiencontracten maken deel uit van de
5% woningen die via het Transferpunt, buiten de woonruimteverdeling om, worden
toegewezen.
Tijdelijke verhuur: het betreft hier verhuring van woningen die verkocht of gesloopt gaan
worden en via Ad Hoc beheer tijdelijk worden verhuurd.
Statushouders: verhuuraan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en
daarmee recht hebben op huisvesting. Elke gemeente heeft de taak om jaarlijks een aantal
verblijfsgerechtigden te huisvesten. Statushouders worden buiten de woonruimteverdeling
direct toegewezen.
Zorgbemiddeling: binnen de regio van SVNK gaat het hier om verhuur aan personen die na
een zorgtraject in staat zijn gesteld om met begeleiding zelfstandig te gaan wonen. De
bemiddeling verloopt hier via het Transferpunt. De corporaties in de regio hebben toegezegd
hiervoor 5% van de nieuw te verhuren woningen beschikbaar te stellen. In Uitgeest
bemiddelt de gemeente de aanleunwoningen in De Slimp en bemiddelt zij ook voor personen
vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Deze groep wordt buiten het
woonruimteverdeelsysteem toegewezen
3.5.
Regionale woonruimteverdeling
Regio Noord-Kennemerland
Binnen de regio Noord-Kennemerland werken corporaties met het aanbodmodel. Hierbij
worden vrijkomende woningen geadverteerd, waarna men kan inschrijven op een woning.
De woning wordt vervolgens aangeboden aan de kandidaat met de langste inschrijfduur.
De meeste woningen worden verhuurd aan mensen die binnen hun eigen gemeente
verhuizen. In onderstaande tabel staat de herkomst van de nieuwe huurders per gemeente
weergegeven.
Herkomst
Eigen gemeente
Andere gemeente regio Noord-Kennemerland
Van buiten de regio
Onbekend

Alkmaar Bergen Castricum Heiloo
75%
65%
83%
54%
19%
32%
10%
36%
5%
4%
7%
10%
1%
0%
0%
0%

Regio IJmond
In de regio IJmond, waar de gemeente Uitgeest onder valt, wordt door corporaties gewerkt
met het optiemodel. Hierbij kunnen mensen opties nemen op woningen, waarbij een
vrijkomende woning wordt aangeboden aan de persoon met de langstlopende optie. De
acceptatiegraad ligt hierdoor in Uitgeest ook hoger dan in de overige gemeenten waar wij
werkzaam zijn. Naast het optiemodel kent Uitgeest ook nog Direct te huur. Direct te huur is
bedoeld om een doelgroep te benaderen die door omstandigheden sneller woonruimte nodig
heeft, bijvoorbeeld door relatieverbreking. Deze doelgroep moet binnen het optiemodel te
lang wachten op een woning.
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‘Direct te Huur’ wordt op kleine schaal toegepast: een paar procent van de woningen in
Uitgeest. Controle op de toewijzing in dit kader vindt niet plaats. In de praktijk komt het erop
neer dat een woning op de website wordt aangeboden met het principe "wie het eerst komt,
wie het eerst maalt". Degene, die dit toevallig ziet en als eerste reageert, krijgt de woning
toegewezen. Kennemer Wonen heeft het doel gesteld circa 5% van het aantal vrijkomende
woningen per jaar te verhuren via Direct te huur. Dit komt neer op 3 à 4 woningen per jaar. In
2010 zijn er 3 woningen aangeboden via Direct te huur, waarbij we gemiddeld 11 reacties
per woning hebben gekregen. De woningen zijn bij de eerste aanbieding door een kandidaat
geaccepteerd.
In 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden van Direct te huur. Onze conclusie is dat ‘Direct
te Huur’ niet leidt tot wat we beogen. In overleg met de gemeente Uitgeest zal moeten
worden besloten of we de pilot ‘Direct te Huur’ nog zullen vervolgen.
3.6.
Acceptatiegraad
De acceptatiegraad of aanbiedingscoëfficiënt geeft aan hoe vaak een woning is aangeboden
aan een kandidaat-huurder voordat de woning geaccepteerd wordt.
2010

Aanbiedingscoëfficiënt

Reacties per
advertentie

2,66
2,89
2,88
1,95

107
152
128
123

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heiloo

De woningen die in 2010 via het optiemodel zijn aangeboden in Uitgeest werden gemiddeld
door de 14e kandidaat geaccepteerd. Gemiddeld zijn op een woning 23 opties genomen.
3.7.
Europese Beschikking
Vanaf 2011 geldt de Europese Beschikking als het gaat om woningtoewijzing. Wanneer we
deze regelgeving toe zouden passen in 2010 en daarbij rekenen met een huurprijs van € 647
en een maximaal jaarinkomen van € 33.000 conform prijspeil 2010, dan kent dit in de
onderstaande verdeling in het aantal woningtoewijzingen zien. Hieruit blijkt dat Kennemer
Wonen in 2010 al voldoet aan de 90% toewijzingsnorm aan de doelgroep met een inkomen
tot aan € 33.000.
Huishoudinkomen per jaar in €
</= 33.000
33.000 – 40.000
40.000 – 50.000
> 50.000

Aantal woningtoewijzingen in %
91%
7%
1%
1%

3.8.
Kosten leegstand
De huurderving als gevolg van leegstand bij mutatie is in 2010 € 279.000 (2009; € 526.000)
geweest. Dat is circa 0,52% van de totale netto jaarhuur. Ten opzichte van de 2009 zijn de
dervingkosten door leegstand sterk teruggebracht. Huurderving bij leegstand als gevolg van
voorgenomen sloop of verkoop is in dit cijfer niet meegenomen.
Wanneer een woning gereed is voor verhuur, maar niet aansluitend verhuurd wordt, spreken
we van frictieleegstand. De frictieleegstand bedroeg in 2010 gemiddeld 5 dagen, we streven
er naar het aantal leegstandsdagen in 2011 verder terug te brengen.

13

3.9.
Huurverhoging
Sinds 2007 voert het kabinet een inflatievolgend huurbeleid. Het Rijk stelt de jaarlijkse
maximale huurverhoging vast op basis van het inflatiecijfer van het voorgaande kalenderjaar.
Ook in 2010 is de huurverhoging inflatievolgend geweest. De huurprijzen van de woningen
zijn per 1 juli 2010 met 1,2% gestegen.
Bij de jaarlijkse huurverhoging zijn 7 woningen afgetopt om te voorkomen dat de huurprijs
boven de maximaal redelijke huurprijs uit zou komen. Daarnaast is in zes complexen de huur
per 1 juli 2010 niet verhoogd vanwege de voorgenomen sloop of verkoop.
Kennemer Wonen verkent de mogelijkheden om de maximale huurprijs te gaan hanteren,
met een individuele korting op maat. Het doel is om scheefwonen tegen te gaan en daarmee
de doelgroepen beter te kunnen bedienen.
We volgen daarom nauwgezet het SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting)
experiment ‘huur op maat’, dat naar verwachting in 2011 afgerond zal zijn.
3.10. Huurharmonisatie
In 2010 lag de streefhuur gemiddeld op 72,2% van de maximaal redelijke huurprijs van een
woning. Vanaf 1 januari 2010 verhoogt Kennemer Wonen de huren bij mutatie (verhuizing)
maximaal tot aan 95% van de maximaal redelijke huurprijs. Hierbij wordt het daadwerkelijke
percentage vooralsnog vastgesteld op basis van het energielabel van de woning op dat
moment. Bij een woning met een beter energielabel zullen de energielasten lager zijn,
waardoor de totale woonlasten voor de huurder acceptabel blijven.
Wanneer de woning energetisch goed scoort, maar op andere aspecten niet voldoet aan de
kwaliteitseisen kan besloten worden om het huurniveau naar beneden bij te stellen tot of
opschuiven naar beneden dus 70-80% van maximaal redelijk.
3.11. Energielabeling
Meer dan de helft van het woningbezit van Kennemer Wonen beschikte in 2010 over een
energielabel dat officieel is afgemeld. Kennemer Wonen heeft in 2010 voorbereidingen
getroffen voor de rest van haar bezit ook een energielabel te laten vaststellen. Hiervoor is de
samenwerking aangegaan met een externe partij die tot 1 juli 2011 alle resterende woningen
zal opnemen. Ten behoeve van het beheer van de energielabels is in 2010 een
softwarepakket aangeschaft.

Waalstraat is in 2010 voorzien van
zonnecollectoren. Door het plaatsen
van de zonnecollectoren wordt een
besparing van circa 30% op het
gasverbruik voor verwarming van water
verwacht.
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Energielabel

Percentage max. redelijke
huur
A
95%
B
90%
C
85%
D
80%
E t/m G
75%
Streefhuur in relatie tot energielabels
Naar verwachting zal in de loop van 2011 het energielabel geïntegreerd worden in de
woningwaardering. Kennemer Wonen zal haar huurbeleid dan opnieuw vaststellen.
3.12. Huurachterstanden
Vanaf september 2009 voert Kennemer Wonen een actief huurincasso beleid om
huurachterstanden zoveel mogelijk te beperken. Huurders met achterstanden worden binnen
een maand aangemaand en in de tweede maand wordt er zoveel mogelijk direct contact met
ze opgenomen. Daarnaast heeft Kennemer Wonen convenanten afgesloten met de
gemeenten Alkmaar en Castricum, met als doel huurachterstanden en huisuitzettingen te
voorkomen.
Kennemer Wonen heeft als norm gesteld dat de huurachterstand niet meer mag bedragen
dan 0,7% van de huurinkomsten. Op 31 december 2010 bedroeg de huurachterstand van de
actieve huurovereenkomsten 0,62%. Gemiddeld over 2010 lag dit percentage op 0,55%. In
alle maanden is de huurachterstand onder de norm van 0,7% gebleven.
Betalingsregelingen
Wanneer huurders meer dan een maand huurachterstand oplopen, wordt geprobeerd om
samen met de huurder een betalingsregeling te treffen. Het beleid van Kennemer Wonen in
2010 was dat een betalingsregeling getroffen werd met maximaal drie gelijke maandelijkse
betalingstermijnen. Wanneer de huurder de gemaakte afspraken niet nakomt en hierover niet
actief contact zoekt met Kennemer Wonen, komt deze in een deurwaardersprocedure
terecht. In 2010 is met 473 huurders een betalingsregeling getroffen.
3.13. Ontruimingen
In 2010 is er als gevolg van huurachterstanden voor 72 woningen een ontruiming
aangezegd. Hiervan is 15% ook daadwerkelijk ontruimd.
Gemeente
Alkmaar
Bergen
Castricum
Heiloo
Uitgeest
Totaal

Aangezegde ontruimingen
30
11
18
5
8
72

Aantal ontruimde woningen
5
3
2
0
1
11

%
17%
27%
11%
0%
13%
15%

De redenen om niet over te gaan tot ontruiming zijn geweest:
- De achterstand is volledig voldaan door de huurder (30%)
- Er is een regeling getroffen met de huurder (47%)
- Schuld overgenomen door externe instanties (10%)
- Moratorium (3%) (rechterlijk uitstel)
- Huurder is uit zichzelf vertrokken (7%)
- Overig (3%)
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3.14. Overlast
Overlastzaken worden bij schriftelijke melding opgepakt en beoordeeld. Afhankelijk van de
situatie kan er worden bemiddeld of worden bewoners aangesproken of aangeschreven op
gedrag. In 2010 heeft Kennemer Wonen 53 overlastzaken in behandeling gehad. Het ging
hierbij om langer lopende overlastgevallen die betrekking hadden op o.a. vervuiling,
onrechtmatige bewoning, burenruzies, wietteelt en geluidsoverlast.
Casuïstiek/ noodteam overleg
Om ernstige overlast binnen een gemeente te beperken, vindt in alle gemeenten structureel
overleg plaats waarin overlastcasussen besproken worden. Aan het overleg nemen
verschillende disciplines zoals politie, maatschappelijk werk, GGD, Vangnet en Advies,
gemeente en woningcorporatie(s) deel. Met de deelnemers aan het overleg wordt een plan
van aanpak opgesteld om ontstane overlast te bestrijden.
3.15. Aanpak Woonfraude in Alkmaar

Op 29 september 2010 is het convenant woonfraude ondertekend door de burgemeester van
Alkmaar en de Alkmaarse woningcorporaties. Vanaf 1 mei 2011 zullen de woningcorporaties
inzage krijgen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Alkmaar. Hiervan kan
gebruik gemaakt worden voor het opsporen van onrechtmatig gebruik en/of bewoning.
Voordeel is dat woningzoekenden uit Alkmaar geen uittreksel meer hoeven te overleggen.
Ook is besloten dat de corporaties zelf de aangifte verhuizing van vertrekkende en nieuwe
huurders in Alkmaar in de GBA gaan verwerken.
Het is de bedoeling om, wanneer blijkt dat deze werkwijze effectief is, de werkwijze overal in
de regio te gaan hanteren.

Ondertekening convenant onrechtmatige bewoning
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3.16. Actie trouwe huurders
In 2010 heeft Kennemer Wonen circa 70 trouwe huurders verrast met een bos bloemen en
een dinerbon. Het ging om huurders die al meer dan 50 jaar een woning huren van
Kennemer Wonen of een van haar voorgangers. De huurders waren positief verrast door de
actie.

Dick Tromp overhandigt bloemen aan mevrouw Veldt die al 56 jaar in dezelfde woningen
woont.|
3.17. Woonenergie
Kennemer Wonen biedt haar huurders energie aan van Woonenergie. Woonenergie koopt
namens 300 woningcorporaties en diverse andere maatschappelijke instellingen collectief
energie in, waardoor de klant tegen lage prijzen en gunstige voorwaarden energie kan
afnemen. Kennemer Wonen draagt hiermee bij aan het verlagen van de beperking van de
woonlasten. Woonenergie stroom standaard groene stroom aan.
3.18. Bereikbaarheid
Onze informatiepunten buiten Alkmaar hebben we geëvalueerd. Gemiddeld melden zich bij
de informatiepunten 0 à 5 klanten. Hieruit hebben wij geconcludeerd dat een dagelijkse
openstelling teveel beslag legt op onze capaciteit.
We hebben deze conclusie besproken met de huurdersorganisaties en de gemeenten, zij
hebben onze conclusie onderschreven.
Met ingang van 1 april 2010 is de dagelijkse openstelling van de informatiepunten daarom
gestopt. Wij zijn nu in Bergen, Egmond, Uitgeest, Castricum en Heiloo een dagdeel per week
bereikbaar. In 2011 zal deze openstelling worden geëvalueerd.
In 2010 zijn we gestart met ‘Mijn Kennemer Wonen’, waarbij het Internet een plek verwerft
als actief communicatiemiddel met de klant. Gebleken is dat de technische realisatie minder
eenvoudig is dan we vooraf hebben voorzien, aan de realisatie hiervan wordt in 2011 verder
gewerkt.
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4.

Kennemer Wonen koopt en verkoopt

Kennemer Wonen verkoopt woningen. Wij willen hiermee geld genereren om nieuwe
woningen te bouwen en zo onze woningvoorraad te verversen. Daarnaast willen wij het gat
tussen huur en koop verkleinen. Daarom verkopen wij een deel van de woningen met
korting. Deze koopgarantregeling maakt de koopmarkt toegankelijker voor middeninkomens.
Ook starters krijgen hiermee de mogelijkheid een woning te kopen

4.1.
Verkopen
Voor 2010 is voor 4200 woningen ontheffing aangevraagd en gekregen om deze met korting
te verkopen. Van deze 4200 woningen zijn niet alle woningen direct in de verkoopportefeuille
benoemd, dit met name omdat er binnen de 4200 veel gestapelde woningen zitten, waar
splitsing voor nodig is. De huidige verkoopportefeuille bestaat uit 3.423 woningen, verspreid
over het gehele werkgebied van Kennemer Wonen. Hiervan zijn 1.997 woningen bestemd
voor verkoop met Koopgarant en 854 voor vrije verkoop. Voor 572 woningen is nog geen
definitieve keuze gemaakt voor verkoop met Koopgarant of vrije verkoop. In de
verkoopportefeuille zitten 3.076 eengezinswoningen en 346 appartementen. Als
verkoopdoelstelling heeft Kennemer Wonen bepaald dat zij jaarlijks maximaal 1,5% van het
woningbezit per kern ook daadwerkelijk wil verkopen. Op basis van het aantal woningen
komt dit in totaal neer op maximaal 150 woningen per jaar. In 2010 lag het aantal
gerealiseerde verkopen op 107 woningen.

Gemeente
Alkmaar
Bergen
Castricum
Heiloo
Uitgeest
Graft-De Rijp
Totalen

Verkoopportefeuille
630
1090
828
526
334
12
3420

Verkocht in 2010
21
34
22
13
17
0
107

Onderstaand volgt een specificatie van de woningverkopen naar soort.
Gemeente
Koopgarant met 10% korting
Koopgarant met 25% korting
Vrije verkoop
Totalen

aantal
10
70
27
107

Naast de woningen heeft Kennemer Wonen ook één garage en één kantoorpand verkocht.

Mevrouw Vennema voor haar
gekochte huurwoning.
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Verkopen binnen het bestaand bezit

Gemeente Plaats
Alkmaar
Alkmaar
Bergen
Bergen
Egmond aan Zee
Egmond aan den
Hoef
Egmond Binnen
Groet
Schoorl
Castricum Castricum
Akersloot
Limmen
Heiloo
Heiloo
Uitgeest
Uitgeest
Totalen

Koopgarant
11
14
1

Vrije
Verkoop
10
0
3

3
2
1
6
12
2
3
11
14
80

2
1
1
0
0
5
0
2
3
27

Totaal
21
14
4

Aan
huurders
van KW
2
5
2

Aan niethuurders van
KW
19
9
2

5
3
2
6
12
7
3
13
17
107

5
1
0
3
9
2
0
9
11
49

0
2
2
3
3
5
3
4
6
58

De gemiddelde verkoopprijs van de woningen bedroeg in 2010:
Gemiddelde
verkoopprijs
Koopgarant eengezinswoning
Koopgarant meergezinswoning
Vrije verkoop eengezinswoning
Vrije verkoop meergezinswoning

164.000 *
100.000 *
185.000
132.000

* na aftrek Koopgarant korting
Van alle verkopen is de gemiddelde verkoopprijs € 164.000.
De gemiddelde doorlooptijd van de verkopen geeft een indicatie van de kracht van de vraag
voor onze woningen. De doorlooptijd wordt gemeten als de periode tussen het moment van
de publicatie van verkoop door de makelaar tot het moment van levering bij de notaris.
Gemiddeld kwam de doorlooptijd van een verkoopwoning in 2010 uit op 131 dagen.
4.2.
Beheer Verenigingen van Eigenaars (VvE)
Door verkoop van appartementen krijgt Kennemer Wonen steeds vaker te maken met
Verenigingen van Eigenaars. Kennemer Wonen is dan geen volledig eigenaar meer van het
gebouw. In 2009 heeft Kennemer Wonen ervoor gekozen om het VvE beheer uit handen te
geven aan diverse andere partijen, waaronder Pilaster VvE Beheer bv.
In 2009 is de eerste aanzet gegeven en zijn alle beheercontracten met de VvE’s beëindigd.
Voor een deel heeft de overdracht van het beheer in 2010 plaatsgevonden. Een aantal VvE’s
heeft besloten het beheer niet bij Pilaster VVE beheer, maar elders onder te brengen. Alle
huurders zijn door Kennemer Wonen geïnformeerd over de wijzigingen.
Pilaster VvE Beheer bv. beheert momenteel 25 VvE’s waarvan Kennemer Wonen lid is.
Daarnaast zijn er nog 5 VvE’s elders in beheer en beheert Kennemer Wonen er nog 2 zelf.
Woonconsulenten en medewerkers van de afdeling waar reparatieverzoeken binnenkomen,
hebben dit jaar een training gevolgd zodat zij de huurders binnen een VvE optimaal kunnen
blijven bedienen.
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4.3.
Doorverkoop Koopgarant
In 2010 heeft Kennemer Wonen 2 Koopgarant woningen teruggekocht, waarvan één in de
gemeente Bergen en één in de gemeente Castricum. Beide woningen zijn in 2010 ook weer
opnieuw verkocht met Koopgarant. In 2010 is daarnaast een woning doorverkocht die in
2009 is terug gekocht.
4.4.
Aankopen
In 2010 heeft Kennemer Wonen het, in 2007 gebouwde, project Elba bestaande uit
20 woningen in Heiloo overgenomen van collega corporatie ZVH. De overdracht van deze
woningen vond begin januari 2011 plaats. Binnen deze aankoop zijn twee woningen
aangekocht voor meer dan € 200.000. Deze woningen worden in 2011 in de vrije verkoop
verkocht
In het kader van het concentreren van bezit hebben Woonwaard en Kennemer Wonen
overeenstemming bereikt over de uitruil van de complexen Lorreinenlaan in Alkmaar en
Dorpskroft in Egmond. Naar verwachting zal half 2011 het transport hiervan plaats vinden.
Via de stichting verkoopgarantie hebben wij aankoopgarantie gegeven voor 4 appartementen
met bijbehorende parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage in het project
Schelphoek in Alkmaar. De oplevering van het project is gepland in het 2e kwartaal 2011. Als
de woningen bij de oplevering nog niet verkocht zijn, zal Kennemer Wonen deze aankopen.
4.5.
Verkoop grond
Kennemer Wonen heeft in 2002, 2005 en 2008 ruim 5 hectare grond aangekocht in het
projectgebied Vroonermeer Noord. In 2010 is de realisatieovereenkomst voor Vroonermeer
Noord door de ontwikkelaars en de gemeentes Alkmaar en Langedijk getekend. De
gemeente Alkmaar voert de grondexploitatie in het project. Conform de overeenkomst
worden alle gronden in het projectgebied bij de gemeente Alkmaar ondergebracht.
Kennemer Wonen heeft de koopovereenkomsten getekend. De verwachte levering vindt
plaats in april 2011.

Onthulling bouwbord Vroonermeer Noord

20

5.

Kennemer Wonen bouwt

Kennemer Wonen wil haar woningvoorraad afstemmen op de vraag van de klant. Daarom
wordt in het strategisch voorraadbeleid rekening gehouden met woonwensenonderzoeken.
Vooral oudere complexen worden gesloopt of verkocht, nieuwbouw vult het woningbezit aan
en bestaande woningen worden opgeknapt. Zowel bij onderhoud als bij nieuwbouw streeft
Kennemer Wonen ernaar in woonzorgzones zo veel mogelijk levensloopbestendige
woningen te realiseren. Zo kunnen oudere en minder valide bewoners langer zelfstandig
wonen. Ook investeringen in maatschappelijk vastgoed dragen hiertoe bij.
Duurzaamheid is eveneens een belangrijke pijler: energiebesparende maatregelen en
duurzame materialen zorgen voor toekomstbestendige woningen en lagere woonlasten.

5.1.
Strategisch voorraadbeleid
We zijn in 2010 gestart met het organisatiebreed implementeren van het proces van het
maken en bijstellen van strategische keuzes ten aanzien van onze voorraad. In het kader
van het strategisch voorraadbeleid (SVB) wordt facet beleid gemaakt. Dit facetbeleid omvat:
x Investeringsbeleid nieuwbouw
x Kwaliteitsbeleid bestaande voorraad
x Verkoopbeleid
x Huurprijsbeleid
Daarnaast heeft Kennemer Wonen besloten de Leefbaarometer te gebruiken voor het meten
van de leefbaarheid in buurten en wijken.
Investeringsbeleid
In 2010 heeft Kennemer Wonen haar investeringsbeleid vastgesteld. Het investeringsbeleid
biedt de kaders waar binnen de diverse producten worden ontwikkeld. Naast de producten
bevat het ook de financiële parameters. Alle projecten zijn hierop herberekend en binnen de
gestelde parameters gebracht. Bij de nieuwbouw wordt gezocht naar vermenging van
huisvesting voor speciale doelgroepen en reguliere huurwoningen. Bij de realisatie van dit
soort mengvormen wordt gekeken naar de mogelijkheden van realisatie van woonzorg
zones. Een voorbeeld hiervan is het wijkknooppunt in de Daalmeer Alkmaar, de Jaagpad
locatie in Alkmaar en een te starten ontwikkeling op oude campinglocaties in Heiloo.
5.2.
Duurzaamheid
Vanaf 1 januari 2011 geldt een aangescherpte EPC norm bij nieuwbouw. Kennemer Wonen
heeft een groslijst van maatregelen samengesteld, die bijdragen aan de EPC verlaging. In
2011 wordt onze voorkeurslijst herzien en op grond van kostenefficiëntie zal worden bepaald
welke maatregelen aan de nieuwe 0,6 EPC voldoen.
In verband met de projecten waarbij wij WKO (warmte- koude opslag) met warmtepompen
toepassen is in 2010 onderzoek gestart om te kijken welke mogelijkheden er zijn om energie
levering (warmte/koude) onder te brengen in een aparte entiteit zoals een energie BV.
De gemaakte keuzes zullen in 2011 worden geconcretiseerd.
5.3. Nieuwbouw
Overzicht van de gerealiseerde en op korte termijn te realiseren nieuwbouwprojecten:
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naam project

Jaagpad

Aantal
sociale
gemeente huur

Alkmaar

Wijkknooppunt
Daalmeer

Alkmaar

vrije
sector
huur

11

4

woningen voor
koop bijzondere doelgroepen

Maatschappelijk/
commercieel
vastgoed

Over 4 verhuureenheden
verdeelt, 24 eenheden
5 voor dementerenden

6

6 woningen voor
verstandelijk
gehandicapten, 18
eenheden voor
0 dementerenden
7 woningen en een
algemene ruimte voor
verstandelijk
gehandicapten

24

school en
buurthuis

realisatie

2.66

0,8

Deel
oplevering
school en
zorg in 2010

4,55

0,53

0,61

0,8

0
0.03

0,54

Westerstraat

Alkmaar

Nollen Oost

Alkmaar

Respijthuis

Alkmaar

4 logeer eenheden

Schermer

30 eenheden voor
dementerenden

Start 2011

Stompetoren

Nieuwe Bergense
school

6

18

Bergen

2 scholen
kinderdagverb
lijf, voor- en
naschoolse
opvang,
gymzaal en
een
peuterspeelza Opgeleverd
al
2010

6
Van de 26 appartementen
zijn 13 bestemd voor
verstandelijk
gehandicapten

Boendemakerhof

Bergen

26

Verspijckweg

Bergen

14

De Beeck

Bergen

22

Start 2011
Start
uitvoering
2012
Start
uitvoering
2010,
oplevering
2011

Hoog en Laag 2

Heiloo

45

Opgeleverd
2010

7

Betreft project onder
maatschappelijk
particulier
opdrachtgeverschap
Vrije Geest

Castricum

22

Klimop

Castricum

48

Boogaert

Castricum

Waldijk 2

Uitgeest

Totaal opgeleverd
Totaal gestart

141

Koopgarant woningen

Opgeleverd
2010
Start
uitvoering
2011

appartementen waarvan
16 voor verstandelijk
beperkte jongeren en 75
appartementen met zorg

Start bouw
2010
Opgeleverd
in 2010

19
79 30
228 6

33

52

4

0

91

0

EPC

Opgeleverd
in 2010

Start
uitvoering
2011
Uitvoering
gestart in
2010,
oplevering
2011
Opgeleverd
in 2010

7

Onrendabele
top
in
miljoen €

0,8
3,86

0,6

0
0,8

1,90

0,6

1,26

0,6

2.71

0,8

2.33

0,8

0,56

0,8

1,83

0,8

8,63

0,79

0.91

0,8

6,49
25,35

Kennemer Wonen heeft geen plannen voor de realisatie van woningen met stichtingskosten
boven € 200.000. De totale investering in de projecten die in 2010 zijn opgeleverd is € 29,3
miljoen daarvan is € 6,4 miljoen een onrendabele investering.
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5.4.

Gerealiseerde projecten

Jaagpad in Alkmaar, is een project op het Schermereiland waar MagentaZorg een
zorgsteunpunt realiseert voor dementerenden. Vanuit dit zorgsteunpunt kan ook de
omgeving worden bediend. Naast de woonvoorziening voor dementerenden zijn hier 11
sociale huurwoningen, 6 vrije sector huurwoningen en 5 koopwoningen gerealiseerd.
Alle woningen waren snel verhuurd en het zorgsteunpunt begint zijn uitstraling te krijgen naar
de buurt. Er wordt onderzocht of er nog een vervolgproject in de nabije omgeving gestart kan
worden. De gemiddelde stichtingskosten van dit project kwamen hoger uit dan € 200.000, nl
€ 213.999, dit wordt veroorzaakt door de gecompliceerdheid van het project en de ligging
van het project.
Duurzaamheid; Energielabel A. De woningen zijn hoogwaardig geïsoleerd en uitgerust met
een HR1 combi ketel en laagtemperatuur vloerverwarming.

Opening complex Jaagpad in Alkmaar
Wijkknooppunt Daalmeer in Alkmaar, is een project met een groot maatschappelijk
belang. Hier zijn een brede school, een buurthuis, 6 woningen voor gehandicapten,
18 eenheden voor dementerenden, 4 sociale huurwoningen en 24 vrije sector huurwoningen
gerealiseerd. Al voor de bouw is gestart met de samenwerking tussen de diverse partijen. De
school en het zorgdeel zijn in 2010 opgeleverd. De rest zal aansluitend in 2011 worden
opgeleverd.
Duurzaamheid; Energielabel A+. Op het gebied van duurzaamheid is dit een uitzonderlijk
project. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door middel van warmte- koude opslag in
de bodem met warmtepompen, een energie dak en een warmte terug win installatie voor de
ventilatie lucht. Daarnaast is er in de school climarad ventilatie toegepast. Dit in combinatie
met de vloerverwarming en koeling moet een goed binnenklimaat voor de school
garanderen. De school is uitgevoerd met houten FSC2 kozijnen. Voor de woningen en het
zorgdeel is woonkeur toegepast.
Respijthuis – Alkmaar Voor stichting Respijtzorg is een villa aangekocht om te verbouwen
en bruikbaar te maken voor 4 cliënten. Mensen met een zware zorgbehoefte worden hier
tijdelijk opgevangen om de mantelzorgers te ontlasten. Het gaat hier om maatschappelijk
vastgoed.

1
2

HR ketel; Hoog Rendementketel
FSC hout, duurzaam gekweekt hout, waarvoor een keurmerk van de Forest Stewardship Council is afgegeven
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Duurzaamheid; Energielabel A. De oude villa is hergebruikt en aangevuld met nieuwbouw.
Hierdoor is een beperkte afvalstroom ontstaan ten opzichte van sloop/nieuwbouw. De
nieuwbouw aanvulling is gerealiseerd met FSC kozijn hout.
De nieuwe Bergense school, Bergen Hier is een brede school gerealiseerd met daarboven
6 appartementen, waarvan 4 in de vrije verkoop en 2 in Koopgarant.
Duurzaamheid; Energielabel A. Hoogwaardige isolatie, HR CV ketels en laagtemperatuur
vloerverwarming.

Feestelijke opening Nieuwe Bergense School
Vrije Geest, Akersloot is een project met 22 starterswoningen die via particulier
opdrachtgeverschap zijn gerealiseerd. De woningen zijn onder Koopgarant verkocht.
Duurzaamheid; Energielabel A. Hoogwaardige isolatie en HR CV ketels.
Waldijk 2, Uitgeest bestaat uit 19 eengezinswoningen. Deze grotendeel geprefabriceerde
woningen zijn in het derde kwartaal 2010 opgeleverd.
Duurzaamheid; Energielabel A. Hoogwaardige isolatie en HR CV ketels
Hoog en Laag II, Heiloo. Is een project met 45 sociale huurwoningen onder woonkeur
gebouwd en dus levensloop bestendig. De woningen waren bijzonder snel verhuurd, mede
door de mogelijkheid van zorgleverantie vanuit het naast gelegen verzorgingshuis.
Duurzaamheid; Energielabel A. Het
is een project met veel hout aan de
buitenkant, wat een vriendelijke
uitstraling geeft. Dit is allemaal
FSC hout. HR CV ketels en een
warmte terug win unit toegepast
voor de ventilatie lucht. Zowel de
woningen als de buitenruimte
voldoen hier aan woonkeur.

Hoog en Laag fase II
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5.5.

Gestarte projecten

De Nollen Oost- Alkmaar De oplevering van de zes grondgebonden vrije sector
huurwoningen staat gepland voor mei 2011. Ze zijn inmiddels allemaal verhuurd.
Duurzaamheid; Energielabel A+. Schil met zeer hoge isolatiewaarden. Deze woningen zijn
voorzien van zonnecollectoren en hebben een uitzonderlijk laag energie verbruik. De EPC
komt uit op 0,54.
De Beeck – Bergen Het plan bestaat uit 22 starters woningen in twee blokken van
11 3-kamer appartementen gelegen naast zwembad de Beeck.
Deze woningen zullen worden opgeleverd in mei 2011. De verhuur is zeer voorspoedig
verlopen.
Duurzaamheid; Energielabel A. Hoogwaardige isolatie en HR CV ketels.
Boogaert, Castricum Het plan bestaat uit de realisering van een deel van het nieuw te
bouwen verzorgingshuis van de VIVA zorggroep met woningen. De bewoners van het
huidige tehuis zullen verhuizen naar deze nieuwbouw. Na verhuizing wordt de oudbouw
gesloopt en volgt op deze plek de 2e fase van het gebouw. Na realisering van het gehele
gebouw zullen de bewoners nog 1x verhuizen naar hun nieuwe woning. Dan trekt ook Odion,
een instelling die mensen met een beperking huisvest, in het gebouw met haar eigen
bewoners. De contracten met VIVA zijn eind 2010 ondertekend. Hierna is de aannemer
gestart met de bouwwerkzaamheden.
Duurzaamheid; Energielabel A. Het gehele gebouw wordt uitgerust met WKO en
warmtepompen. De ventilatie wordt geregeld via een warmte terug win systeem. Ondanks de
noodzaak van toepassing van koeling (dit is een eis bij het zware zorgdeel) valt het
energiegebruik ruim binnen de bouwbesluit eis.

Start bouw De Boogaert

5.6.

Ontwikkelportefeuille

Kennemer Wonen heeft voor 2010 en volgende jaren diverse projecten in voorbereiding. Het
gaat om diverse soorten projecten. In 2010 zijn we met de volgende projecten gestart:
Stompetoren gemeente Schermer Dit betreft de reconstructie van een stolpboerderij. De
oude boerderij is vervallen en zal worden gesloopt, waarbij het voorhuis gehandhaafd blijft.
Op de plek van de boerderij komt weer een nieuw gebouw in stolpboerderijvorm. In deze
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nieuwe boerderij zullen kamers met algemene ruimtes worden gebouwd voor 30
dementerende ouderen. De zorg hierbij wordt geleverd door MagentaZorg. Op het terrein
zullen tevens twee blokken appartementen worden gebouwd met elk 8 appartementen. Deze
appartementen zullen voldoen aan woonkeur en dus geschikt zijn voor een brede doelgroep.
Duurzaamheid; Energielabel A+. De ontwikkeling zal gaan voldoen aan de bijgestelde EPC
van 0,6. Daarbij zullen warmte terug win units voor de ventilatie lucht worden toegepast en
HR ketels gecombineerd met warmtepomp.
Westerstraat. Alkmaar De bouwvergunning voor de bouw van 6 woningen in een paviljoen
vorm is in 2010 verstrekt. Het bestaande voorhuis wordt verbouwd zodat er 1 woning en een
aparte algemene ruimte ontstaat. Stichting de Waerden zal de woningen gaan huren om hier
mensen met een verstandelijke beperking te huisvesten.
Duurzaamheid. Energielabel A. Hoogwaardige isolatie en HR CV ketels. Het toe te passen
hout zal onder FSC worden geleverd.

Artist impressie Westerstraat

Boendemakerhof, Bergen Het betreft hier een herstructurering waarbij 24 woningen
gesloopt zullen worden en 26 huur woningen terug gebouwd zullen worden. Daarnaast
zullen er 7 koopwoningen in het plan worden ontwikkeld. Voor deze laatste woningen zal
vooraf een afnemer worden gezocht. Van de 26 huurwoningen zal zorgleverancier Esdégé
13 appartementen afnemen voor haar cliënten.
Duurzaamheid; Energielabel A+. De woningen zullen in overeenstemming met de
regelgeving worden voorzien van een EPC van 0,6. Er zal in dit project FSC hout worden
toegepast.
Verspijckweg, Bergen Het betreft hier een herstructurering waarbij 6 grondgebonden
woningen zijn gesloopt. In samenwerking met de gemeente zullen er 6 grondgebonden
woningen terug worden gebouwd, aangevuld met 8 appartementen. 2 Bewoners hebben
aangegeven na oplevering terug te willen keren. De inloopbijeenkomst voor de buurt is
positief verlopen.
Duurzaamheid; Energielabel A+. De bouwaanvraag zal met de verlaagde EPC van 0,6
worden ingediend. In het plan is tevens woonkeur doorgevoerd.
Klimop Castricum Op de locatie van de voormalige basisschool De Klimop komt een
woongebouw met 48 driekamerappartementen bedoeld voor starters en 42 ondergrondse
parkeerplaatsen. De woningen zullen worden verkocht onder de Koopgarant-regeling. Er is
een omwonende die bezwaar heeft gemaakt tegen verlening van de bouwvergunning. Deze
procedure komt mogelijk in mei 2011 voor de rechtbank. De verkoop en de Europese
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aanbestedingsprocedure is hierdoor opgeschort. De verkoop van de woningen start nadat de
bouwvergunning onherroepelijk is geworden.
Duurzaamheid; Energielabel A. Hoogwaardige isolatie en HR CV ketels

Artist impressie De Klimop
5.7.
Bijzondere projecten in voorbereiding
Kennemer Wonen heeft diverse projecten in voorbereiding. Voor deze projecten is nog geen
definitief besluit genomen om ze uit te voeren. Een aantal vermeldenswaardige projecten
worden hier genoemd.
In Heiloo zijn wij door het Bouwfonds benaderd om mee te werken aan de ontwikkeling van
een nieuwe woonzorgzone op twee voormalige campinglocaties. In deze ontwikkeling
werken we samen met MagentaZorg. Met MagentaZorg zijn al meerdere woonzorg projecten
gerealiseerd. Dit project zit nog in de fase van het stedenbouwkundig ontwerp.
In 2010 is het programma van eisen gereed gekomen voor de bouw van een nieuwe brede
school in de Vroonermeer Noord in Alkmaar. De realisatieovereenkomst voor het gehele
uitleggebied is inmiddels ondertekend. In 2011 zal volgens planning het definitieve ontwerp
worden bereikt. Op deze school zijn 18 appartementen gepland voor mensen met een
verstandelijke beperking.
In Alkmaar aan het Jaagpad, waar Kennemer Wonen al eerder met MagentaZorg eenheden
voor dementerende ouderen heeft gerealiseerd wordt onderzocht of een deel van Jaagpad II
aangekocht kan worden van het Bouwfonds. Het gaat om een nog te bouwen
appartementencomplex met 84 eenheden. Kennemer Wonen wil hiervan 25 woningen
verhuren aan stichting de Waerden en de GGZ en 50 appartementen worden regulier
verhuurd. 9 appartementen verkoopt Bouwfonds rechtstreeks. In de loop van 2011 komt er
meer duidelijkheid over de haalbaarheid van dit plan.
Op de oude locatie van het dienstencentrum in Uitgeest ontwikkelt Kennemer Wonen
19 appartementen. 10 woningen hiervan zijn bestemd voor het begeleid wonen van een
groep autistische jongeren. De ouders van deze jongeren hebben hiervoor het initiatief
genomen. Medio 2011 wordt het definitief ontwerp verwacht.
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6.

Kennemer Wonen onderhoudt

Kennemer Wonen investeert in de kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad. Naast
het regulier onderhoud wil Kennemer Wonen in de periode tot 2029 het gemiddelde
energielabel van haar woningen verlagen van D naar B. Bij onderhoud aan de woningen
worden zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt.

6.1.
Dagelijks onderhoud
De uitgaven die gedaan zijn in het kader van klachten- en mutatieonderhoud bedroegen in
2010 € 3.937.000.
Klachtenonderhoud
In 2010 is in totaal € 2.894.000 uitgegeven aan klachtenonderhoud. Het aantal
reparatieverzoeken bedroeg 11.579 (2009:12.914). Dat is gemiddeld 1,14
reparatieverzoeken per woning (2009: 1,3) Het aantal reparatieverzoeken is licht gedaald ten
opzichte van 2009.
De gemiddelde kosten van een reparatieverzoek bedroegen € 250 (2009: € 337). Van alle
reparaties kostte ruim 98% gemiddeld € 158. De resterende 2% van de reparatieverzoeken
kostte gemiddeld € 4.657.
De Reparatielijn, waar nagenoeg alle reparatieverzoeken binnenkomen, heeft gemiddeld
1.859 telefoontjes per maand te verwerken. Dit is een stijging van circa 250
telefoongesprekken per maand ten opzichte van 2009. Van alle binnenkomende telefoontjes
wordt 99% binnen 6 seconden beantwoord en afgehandeld in gemiddeld 2 minuten per
gesprek.
Naast reparatieverzoeken krijgt de reparatielijn ook telefoontjes van huurders met technische
vragen, voor het maken en/of wijzigen van afspraken voor voor- en eindopnames (bij
mutatie) of vragen die bestemd zijn voor een externe partij betreffende contractonderhoud
(rioolontstopper, glasverzekeraar en cv-installateur). Ook zijn er vaklieden, medewerkers
leefbaarheid en opzichters die bellen om zaken door te geven.

Medewerker van Kennemer Wonen neemt een reparatieverzoek in ontvangst
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Mutatieonderhoud
In 2010 zijn 483 woningen doorverhuurd na mutatie. Daarnaast zijn ook de kosten voor het
mutatieonderhoud van nog eens 34 woningen uit 2009 ten laste gekomen van het boekjaar
2010. In totaal is € 1.043.000 uitgegeven aan mutatieonderhoud, in 2009 was dit
€ 2.559.000,-.
Aan ruim 75% van deze mutaties werd gemiddeld € 259 uitgegeven. Bij 22% van de
mutaties moest er groot onderhoud worden uitgevoerd, variërend van het stuken van
wanden tot het realiseren van een nieuwe keuken en/of badkamer. Bij de resterende 3% van
de mutaties is de complete binnenkant van de woning opgeknapt.
In 2010 is een werkgroep gestart om te komen tot onderhoudsbeleid voor een
mutatiewoning. De centrale vraag is: Aan welke kwalitatieve eisen moet een mutatiewoning
voldoen? Daarbij wordt gekeken naar de wensen en verwachtingen van de klant, de
verhuurbaarheid, de financiële consequenties, etc. In 2011 zal dit beleid worden vastgesteld.
6.2.
Planmatig onderhoud
Alle voor 2010 geplande werkzaamheden zijn in 2010 uitgevoerd. Door het behaalde
aanbestedingsvoordeel was het mogelijk binnen de begroting extra werkzaamheden uit te
voeren.
Zo zijn boven op de geplande vervanging van 1600 CV ketels, tegen zeer gunstige condities,
nog bij 850 woningen de CV ketels vervangen.
Naast het reguliere onderhoud, zoals schilderwerk e.d., zijn in 2010 de volgende grotere
onderhoudswerkzaamheden planmatig uitgevoerd:
Alkmaar
In de flat aan de Geulstraat 2-176 zijn van 93 woningen de geisers vervangen door een
modern warmtapwatersysteem. Het tapwater wordt via een zonneboilersysteem op het dak
van de flat voorverwarmd. Dit levert een besparing op van ca. 30% van de energie kosten.
Tevens is er een mechanisch ventilatiesysteem in de badkamer, toilet en keuken
aangebracht.
Bij de 3 galerijflats aan de Maasstraat zijn de woonkamerkozijnen vervangen door nieuwe
kozijnen met HR++ beglazing.
Egmond aan den Hoef
In de Pr. Irenelaan is bij 33 woningen het voegwerk vervangen. Ook zijn de kozijnen en het
enkelglas door HR++isolatieglas vervangen. Tevens zijn de daken nageïsoleerd en is er
bodemisolatie aangebracht.

Prinses Irenelaan in Egmond aan den Hoef

29

Schoorl / Groet
In de Houtjeslaan/Hogeweijdt e.o. is de 2e en tevens laatste fase van gecombineerd
onderhoud uitgevoerd. Zo is er grootschalig houtrot herstel geweest aan de houten gevels, is
alles geschilderd, zijn er geïsoleerde dakplaten aangebracht en zijn de dakgoten voorzien
van een nieuwe omtimmering.
Castricum
In Castricum is bij een tweetal complexen het interieur aangepakt.
In complex 5003 ook wel bekend als het "Duintje" is de riolering van 111 woningen
vervangen, daarnaast is van 7 woningen de keuken, van 44 woningen de badkamer en van
55 woningen het toilet vervangen.
In complex 5001 de Van Ginhovenstraat, Jan Hobergstraat, Leo Toepelstraat en de
Pieterkieftstraat is bij 44 woningen de badkamer vervangen en bij 45 woningen het toilet
vervangen. Bij 4 woningen is een werkkast op de verdieping omgebouwd tot toilet.
Uitgeest
In de Kooglaan is de 2e fase van het onderhoud aan 44 woningen uitgevoerd. Zo zijn de
lateien vervangen, zijn er gevel verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd en is er een luifel
boven de voordeur geplaatst. Van 10 woningen is de keuken vervangen, bij 14 woningen is
het toilet vervangen en van 3 woningen is de badkamer verbeterd.

Onderhoudswerkzaamheden Kooglaan in Uitgeest
Heiloo
In complex 314 Vredenoord is bij 22 woningen de dakkapel vergroot. Daarnaast zijn van
34 woningen de badkamers en toiletten gemoderniseerd.
6.3.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd.
Bij ca 1665 woningen zijn de cv-ketels vervangen door een hoogrendementsketel. Daarnaast
is bij 106 woningen na-isolatie aangebracht. Dit alles levert een CO2 reductie van ca.
364.500 kg op. CO2, of koolstofdioxide is een van de broeikasgassen. Het terugdringen van
de CO2 uitstoot wordt in een gewicht uitgedrukt.
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Totalen
In tabel 1 is een overzicht gemaakt van de hoeveelheden duurzame maatregelen met de
totaal bijbehorende CO2 besparing.
In tabel 2 is een overzicht gemaakt van de complexen met de bespaarde labelstappen.

Omschrijving
Vloerisolatie
Dakisolatie
HR++glas
Zonneboiler collectorbuis
HR107 CV ketels
Totaal:
Tabel 1

Adressen
Pr. Irenelaan
Hogeweijdt
e.o.
Kooglaan fase
2
Geulstraat
Divers
Totaal:
Tabel 2

CO2 besparing
Hoeveelheid [kg]
ca. 2950 m2
ca. 16.900
ca. 6150 m2
ca. 32.850
ca. 1600 m2
ca. 28.250
ca. 77 m2
ca. -23.500
ca. 1665 st.
ca. 310.000
ca. 364.500

Aantal
Complex woningen
552
33

Totaal aantal
labelstappen
66

709
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0

2006
13
-

44
93
616
815

44
0
154
264

In het kader van duurzaamheid en energiebesparing zijn diverse complexen in Heiloo,
Castricum en Uitgeest met een technisch adviseur bezocht. Deze adviseur heeft advies
uitgebracht over hoe wij in onze complexen kunnen komen tot energiebesparing. De
uitgebrachte adviezen voor energiebesparing zijn door Kennemer Wonen overgenomen en
hebben erin geresulteerd dat op diverse locaties het aantal lampen is teruggebracht, er
nachtmeters zijn geplaatst en/of de capaciteitsaansluiting van de lift is verlaagd.
Voor de definitie van een levensloopbestendige woning hebben wij besloten gebruik te
maken van de door Woonkeur gehanteerde definitie. We zijn nog niet verder gekomen met
het ontwikkelen van initiatieven om te komen tot een energiebewuster gedrag van onze
huurders.
Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en planmatig onderhoud nemen we waar mogelijk
duurzaamheidmaatregelen, qua energieverbruik en materiaalgebruik. In een aantal plannen
worden niet conventionele warmtebronnen gebruikt. Er is gestart met de verbetering van ons
gemiddelde energielabel.
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7.

Kennemer Wonen ondersteunt

Kennemer Wonen ziet het versterken van de maatschappelijke cohesie als een sociale
opgave. Om dit doel te bereiken werken wij samen met zorg- en welzijnsinstellingen.

7.1.
Wonen en Zorg
Nieuwbouwprojecten
Binnen diverse nieuwbouwprojecten heeft Kennemer Wonen appartementen en
voorzieningen gerealiseerd op het gebied van wonen en zorg.

-

-

-

-

Alkmaar
In 2010 is wijkknooppunt ‘De
Daalder’ gerealiseerd, een uniek
project waar wonen, zorg en
welzijn worden gecombineerd.
Oplevering van zorgeenheden
voor dementerende ouderen aan
MagentaZorg binnen het project
Jaagpad.
Om mantelzorgers extra te
ondersteunen en tijdelijk te
ontlasten heeft Kennemer Wonen
voor Stichting Respijtzorg Alkmaar
een Respijthuis gerealiseerd. Het
Respijthuis is in augustus 2010
officieel geopend.
Speech Dick Tromp start bouw De Daalder
Castricum
In het najaar van 2010 is Kennemer Wonen gestart met de bouw van het nieuwe
woonzorgcentrum De Boogaert ten behoeve van de ViVa! Zorggroep. Het nieuwe
woonzorgcentrum zal zowel zorg- als woonvoorzieningen bieden.

7.2.
WonenPlus
Kennemer Wonen participeert in WonenPlus. WonenPlus biedt een gecoördineerd pakket
van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg op het snijvlak van
vrijwilligersdiensten, professionele diensten en commerciële diensten. WonenPlus staat voor
persoonlijke ondersteuning en praktische dienstverlening. In de gemeenten waar Kennemer
Wonen werkzaam is, zijn diverse WonenPlus organisaties actief, al dan niet als onderdeel
van de welzijnsinstelling.
7.3.
Domotica
Op het gebied van Domotica neemt Kennemer Wonen deel aan het project Kleinschalig
Wonen met Domotica Noord-Kennemerland. Het doel is de keuzevrijheid van zorgvragers te
vergroten en de kwaliteit van leven van kwetsbare personen te bevorderen door het
vergroten van het gevoel van veiligheid en het terugdringen van sociaal isolement. Aan dit
project nemen diverse organisaties deel, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen en
andere ondersteunende instanties.
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7.4.
Sponsoring
Vanuit ons sponsorbeleid ondersteunen we activiteiten die een bijdrage leveren aan een
grote groep mensen in een kern, wijk of buurt waar Kennemer Wonen veel bezit heeft en/of
die bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving van onze huurders.
Om transparant te kunnen zijn in onze afwegingen om organisaties of activiteiten al dan niet
te steunen met een financiële of materiële bijdrage, is er een sponsorbeleid ontwikkeld dat
richtlijnen en handvatten geeft voor de beoordeling van sponsoraanvragen. Initiatieven voor
sponsoraanvragen kunnen zowel vanuit bewoners als ook vanuit huurdersorganisaties
komen. De ondersteuning van activiteiten zien wij als een samenwerking op maat. Per
project of activiteit wordt bepaald op welke wijze Kennemer Wonen participeert en wat er van
de sponsoraanvrager wordt verwacht.
Activiteiten in dit kader
In 2010 zijn de volgende activiteiten gesponsord met een bijdrage:
x Stichting de Waaier, deelname m.b.t. maatschappelijk ondernemerschap €5.000;
x Stichting de Waaier, bijdrage in de organisatie van de"Beursvloer" € 2.500
x Landschap Noord Holland € 1250
x Gift t.b.v. wederopbouw Haïti € 10.000;
x Sponsorbijdrage wandeltocht t.b.v. KIKA € 300
x Sponsorbijdrage RTV Alkmaar m.b.t. "Keet op het plein " € 500
x Bijdrage Stichting WonenPlus € 4.639
x Openingsfeest Stichting ABAJO, Limmen € 250
x Kolping Boys, Alkmaar € 297,50
x Wijkkrant Oudorp € 1.800
Naast een financiële bijdrage heeft Kennemer Wonen ook immateriële bijdrages geleverd.
Zo is er deelgenomen aan Nederland Doet. In dit kader zijn bij Esdégé-Reigersdaal diverse
werkzaamheden verricht. Daarnaast heeft Kennemer Wonen in het kader van de beursvloer
vergaderruimte beschikbaar gesteld aan WonenPlus.

Kennemer Wonen doet mee aan de NL DOET-dag bij Esdégé-Reigersdaal
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8.

Kennemer Wonen actief in de wijk!

Kennemer Wonen heeft in haar beleidsplan aangegeven dat wij willen dat onze huurders zo
lang mogelijk zelfstandig en tevreden in hun woning kunnen wonen. Prettig wonen, gaat
verder dan de woning zelf. De leefbaarheid van de buurt heeft veel invloed op het
woonplezier.
Het werk binnen de kernen en wijken is de basis van onze activiteiten. Betrokken zijn bij de
wijk, is zichtbaar zijn in de wijk. Dat is wat Kennemer Wonen wil bereiken: in contact komen
met de bewoners.

8.1.
Leefbaarheid
In 2010 is circa € 530.500 besteed aan activiteiten in het kader van leefbaarheid. Het gaat
hierbij om de inzet van 8 medewerkers die zowel complexmatig als buurtgericht aan
leefbaarheid werkenplus de kosten die gemaakt worden voor maatregelen in buurten en
wijken. Deze kosten in 2010 hadden onder meer betrekking op:
- Project ‘Wij de Wijk’ in Alkmaar
- Sneeuwschuivers en strooizout bij diverse complexen
- Groenonderhoud en (her)inrichting tuinen
- Opruim- en schoonmaakacties
- Afsluiten van portieken
- Bijdragen aan bewonersactiviteiten
- Plaatsen van diverse speeltoestellen
- Installatie van camera’s bij de Maasstraat in Alkmaar
- Herinrichting Ommeringtuinen aan de Lorreinenlaan in Alkmaar
- Herinrichting parkeerplaatsen Lage Weide in Limmen
- Plaatsen van fietsenrekken bij complex Maalwater in Heiloo
- Verplaatsen Jeu de Boulebaan in Akersloot
- Plaatsing AED apparaten in complex Lage Weide en Hoocamp
De huurdersorganisaties kunnen jaarlijks voorstellen indienen voor besteding van 50% van
het leefbaarheidbudget. In 2010 is een gedeelte van dit budget gebruikt voor de aanbieding
aan de huurders om kierstandhouders te plaatsen. Ruim 1.600 huurders hebben gebruik
gemaakt van dit aanbod.

Medewerkers leefbaarheid
In 2010 had Kennemer Wonen de beschikking over acht medewerkers leefbaarheid. In de
gemeente Alkmaar lopen permanent 6 medewerkers leefbaarheid rond die als
aanspreekpunt fungeren voor bewoners in verschillende complexen. Deze medewerkers zijn
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een vast aantal uren per week aanwezig in en rond diverse appartementencomplexen van
Kennemer Wonen. Daarnaast is er een medewerker leefbaarheid actief in de gemeente
Bergen en één in de gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest. De medewerkers
leefbaarheid hebben een belangrijke signalerende functie en zien toe op een prettig woonen leefklimaat in en rond de complexen van Kennemer Wonen. De medewerkers hebben
daarnaast een probleemoplossende rol bij overlast in samenwerking met de
woonconsulenten en opzichters. Ook leveren de medewerkers leefbaarheid bij een aantal
complexen hand- en spandiensten voor bewoners.
8.2.
Wijkgericht werken
Kennemer Wonen heeft als doelstelling bewoners te betrekken bij het verbeteren van de
leefbaarheid en de verdere ontwikkeling van hun wijk. De interne organisatie werkt al
gebiedsgericht, waardoor bewoners, instellingen en gemeenten vaste aanspreekpunten
hebben binnen Kennemer Wonen.

Schoonmaakactie Maasboulevard
In Alkmaar wordt al langer samengewerkt aan leefbaarheid in de wijken. Het wijkgerichte
werken in Alkmaar heeft de naam Wij de Wijk gekregen. Kennemer Wonen participeert in Wij
de Wijk en heeft hieraan in 2010 € 65.000 bijgedragen.
In wijkteams ligt de nadruk op schoon, heel en veilig. Aan een wijkteam nemen corporaties,
de gemeente (grijs en groen), een wijkmeester, een wijkagent, welzijnsorganisatie Kern 8 en
de Wering deel. Naast periodiek overleg over onderwerpen als overlast van hangjeugd,
parkeerbeleid en nieuwbouwprojecten, lopen binnen Wij de Wijk ook een aantal specifieke
leefbaarheidprojecten o.a. in de Rivierenbuurt waar Kennemer Wonen veel bezit heeft.
In de gemeenten Bergen en Heiloo is ook een eerste aanzet gegeven om wijkgericht te gaan
werken. De komende jaren zal dit verder vorm gaan krijgen. Kennemer Wonen zal in 2011
wijkvisies ontwikkelen in het kader van haar strategisch voorraadbeleid en op zoek gaan
naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie.
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9.

Kennemer Wonen: de organisatie
Kennemer Wonen wil zich ontwikkelen tot een sterke, professionele en transparante
organisatie. Haar kernwaarden zijn samengevat in de volgende woorden: Betrokken,
ondernemend en toegankelijk
Een klantgerichte dienstverlening staat voorop en uit zich door middel van het KWH
huurlabel.

9.1.
Personeelsbeleid
Het HRM (human resource management) beleid is in het jaar 2010 vastgesteld. Het HRM
beleid hanteert de kaders uit het strategisch beleidsplan 2010 -2013, namelijk de principes
van een High Performance Organisation. De vijf pijlers van dit principe zijn als volgt:
1.

2.
3.
4.
5.

Het management is van een hoge kwaliteit en combineert integriteit en coachend
leiderschap met snelle besluitvorming. Nieuw management is een goede mix tussen
managers van buitenaf en promoties van binnen de organisatie.
De cultuur van de nieuwe organisatie betrekt iedereen intensief via een open cultuur en
dialoog gericht op acties naar betere prestaties.
De lange termijn gerichtheid van de nieuwe organisatie geldt voor klanten, leveranciers en
samenwerkingsorganisaties, maar vooral ook voor management en medewerkers.
De nieuwe organisatie laat alle medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren en
vernieuwen van de processen, diensten en producten.
De medewerkers van de nieuwe organisatie zijn divers, complementair en kunnen goed
samenwerken. Ze zijn flexibel en veerkrachtig ten dienste van het resultaat.

Dit beleidsplan dient als 'kapstok' voor de verdere ontwikkeling van zowel de organisatie in
het geheel als van de medewerker individueel. Kennemer Wonen als een lerende
organisatie.
In de uitwerking van het HRM beleid in 2010 is aandacht geschonken aan de volgende
onderwerpen:
a) Werving en selectie;
b) Introductiebeleid;
c) Ontwikkeling van medewerkers.
A. Werving en selectie
Werving en selectie vormen belangrijke onderdelen van het HRM beleid. Kennemer Wonen
streeft naar een hoge kwaliteit van haar organisatie en diensten. Werving en selectie van
nieuwe medewerkers vormen hierin een cruciaal moment. Om deze procedure zorgvuldig,
eenduidig, maar ook slagvaardig in te zetten, wordt er gewerkt middels een vastgesteld
werving- en selectieprotocol.
B. introductiebeleid
Om vervolgens de nieuwe medewerker snel vertrouwd te laten raken met o.a. de organisatie,
de cultuur en de medewerkers van Kennemer Wonen, is ter ondersteuning een persoonlijk
introductieprogramma geformuleerd. Het uitgangspunt van dit programma is om in de eerste
periode van de nieuwe medewerker al zoveel mogelijk relevante informatie te delen.
C. Ontwikkeling medewerkers
Om sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling op het gebied van resultaten en
competenties van de medewerkers, is dit jaar gestart met de nieuwe methodiek van het
functioneren en beoordelen. Ter ondersteuning hiervan zijn de functieprofielen
aangescherpt, waardoor het voor managers en medewerkers makkelijker is om doelgerichte
afspraken te maken op het gebied van resultaten en competenties.
De beoordeling van de medewerker bepaalt de salarisgroei, tot het einde van de inschaling
van de functie is bereikt.
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Leren en ontwikkelen
Met ingang van 1 januari 2010 hebben medewerkers, vanuit de CAO Woondiensten, recht
op een persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB). Deze nieuwe bepaling past goed bij onze
HRM visie. We hebben immers in het HRM beleid 'ontwikkeling' als één van de belangrijkste
thema's bestempeld. Tevens is 'ontwikkeling' een standaard onderdeel van de
functioneringsgesprekken.
Binnen Kennemer Wonen hebben we op het gebied van leren en ontwikkelen onderscheid
gemaakt tussen 3 richtingen, namelijk:
1. Functiegerelateerd budget (opleidingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de eigen
functie).
2. Persoonlijk ontwikkelingsbudget (opleidingen om een andere functie binnen of buiten de
organisatie te kunnen gaan bekleden. Of trainingen op het gebied van coaching, counseling,
persoonlijke ontwikkeling, competentieontwikkeling, zelfreflectie etc.).
3. Tussenvorm (opleiding in het kader van loopbaanontwikkeling, maar van wederzijds
belang, zowel voor medewerker als voor organisatie).
In 2010 hebben vijf medewerkers het persoonlijk ontwikkelingsbudget ingezet. Eén
medewerker voor de ontwikkeling t.b.v. categorie 2 en de overige medewerkers voor de
ontwikkeling t.b.v. categorie 3. De besteding van categorie 1 bedraagt voor 2010 totaal
€ 148.618,-.
Interne communicatie
Ook in 2010 zijn weer lunchbijeenkomsten georganiseerd waarin voorlichting is gegeven
over de laatste stand van zaken van een aantal projecten (organisatie en vastgoed). Verder
zijn de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gepresenteerd en is
het vervolgtraject van het MTO gepresenteerd, waarbij vooral aandacht is gegeven aan het
cultuurtraject.
Cultuurtraject
Leren is de normaalste zaak van de wereld. Kennemer Wonen wil een high performance
organisatie zijn: de lat mag hoog liggen, experimenteren mag ook. Goed durven zijn, vraagt
het lef om nieuwe dingen uit te proberen. Samenwerken is essentieel: doen waar mogelijk en
niet eens voor de hand liggend, elkaar opzoeken buiten de georganiseerde
(overleg)structuur.
In een high performance organisatie is elkaar aanspreken normaal, zowel in complimenten
als in het geven van kritische feedback. Initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen op
alle niveaus van de organisatie. De volgende cultuurkenmerken passen hierbij: open,
kwaliteitszin en resultaatgericht.

Medewerkers van Kennemer
Wonen bezoeken 1 keer per jaar
nieuwbouw– en
onderhoudsprojecten
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Wat zijn onze ontwikkelpunten?
 bereidheid en vermogen ontwikkelen om te kijken naar eigen gedrag en het effect ervan
op anderen (lerende organisatie);
 het laten aanspreken op gedrag, zowel in positieve als negatieve zin, en dat actief zelf
doen richting anderen.
 ruimte geven aan initiatief van anderen. Vragen stellen naar overwegingen en
doelstellingen bij initiatieven die collega’s en medewerkers nemen i.p.v. direct oordelen
vellen.
Deze ontwikkelpunten worden meegenomen in het vervolgtraject in 2011.
9.2.
Kwaliteit
Kennemer Wonen wil haar klanten goed van dienst zijn. Om de dienstverlening objectief te
laten beoordelen zijn wij aangesloten bij het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties
Huursector, kort gezegd het KWH. Ieder jaar meet KWH steekproefsgewijs een deel van
onze dienstverlening gedurende 3 maanden. Kennemer Wonen heeft ook dit jaar weer
voldaan aan de eisen van het KWH. Dit jaar zijn de onderdelen corporatie bezoeken; woning
zoeken; woning betrekken; huur betalen en reparatie uitvoeren beoordeeld.
Voor ieder onderdeel behalve "klachten afhandelen" moet een 7 behaald worden om het
certificaat te kunnen behouden. Voor het onderdeel "klachten afhandelen" moet een 6,5
behaald worden.
Labelonderdeel
Corporatie bezoeken
Corporatie bellen
Woning zoeken
Woning betrekken
Woning veranderen
Huur betalen
Reparatie uitvoeren
Woning onderhouden
Woning verlaten
Klachten afhandelen

Meting 2009

Meting 2010
7,6

7,3
7,8
7,7
7,2
8,0
7,7
7,3
8,3
6,6

Naast de kwaliteit van onze dienstverlening werkt Kennemer Wonen ook aan de interne
kwaliteit. In 2010 zijn daarom de processen van Financiën doorgenomen en opnieuw
vastgesteld. Daarnaast is er een interne audit gedaan bij de afdeling Wonen.

Manager Wonen, Bram van Putten
(links) neemt het KWH-certificaat in
ontvangst
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9.3.
Verantwoording ingekomen klachten
In 2010 zijn in totaal 5 klachten voorgelegd aan de Regionale Klachtencommissie SVNK:
- 2 Bewoners hebben een klacht ingediend over onderhoud aan de woning. Beide
bewoners hebben uiteindelijk de klacht bij de Regionale Klachtencommissie
ingetrokken. Bij één bewoner was de klacht nog in behandeling bij Kennemer Wonen
en is de klacht naar tevredenheid opgelost. De andere bewoner heeft zelf het
probleem opgelost.
- 2 Bewoners hebben een vergoeding aangevraagd die Kennemer Wonen niet heeft
gehonoreerd. De één betrof een toezegging in het verleden voor een zelf
aangebrachte keuken. Deze toezegging stond echter niet op papier en kon niet
weerlegd worden. Uiteindelijk heeft Kennemer Wonen het advies van de Regionale
Klachtencommissie opgevolgd en een vergoeding betaald. De andere klacht betrof
een vergoeding voor een keukenkast bij het verlaten van de woning. Deze klacht is
niet ontvankelijk verklaard.
- Een bewoonster dacht bij het kopen van haar huurwoning nog recht te hebben op de
borgsom die zij bij het aangaan van haar huurcontract heeft betaald. De Regionale
klachtencommissie heeft deze klacht ongegrond verklaard omdat de borgsommen
uitbetaald zijn. Dit kon aannemelijk worden gemaakt door het overleggen van een
accountantsverklaring en een jaarverslag uit 1998 van woningstichting Egmond.
In 2010 zijn in totaal 3 bezwaarschriften ingediend bij de Huurcommissie:
- Familie van een overleden bewoonster kreeg een jaar na opzegging van de woning
nog een rekening van de servicekosten op de mat terwijl in onze folder staat dat de
afrekening binnen een maand na vertrek verstuurd moet worden. Ondanks dat deze
klacht nog bij Kennemer Wonen in behandeling was heeft de familie een brief naar de
huurcommissie verstuurd. De familie heeft een excuusbrief ontvangen van Kennemer
Wonen en de servicekosten zijn afgeboekt. Hier is ook de huurcommissie over
geïnformeerd. De klacht is bij de huurcommissie uiteindelijk niet ontvankelijk
verklaard omdat de legeskosten niet op tijd door de familie waren betaald.
- Een bewoner heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de jaarlijkse huurverhoging
wegens het meetellen van de keuken in de wws-punten. De keuken is door bewoner
zelf aangebracht. Dit bezwaar loopt nog door in 2011.
- Bewoners van de Maasstraat te Alkmaar hebben een collectief bezwaarschrift tegen
de jaarlijkse huurverhoging ingediend wegens achterstallig onderhoud. Op deze
klacht is op 31-12-2010 nog geen uitspraak binnengekomen.
Op 31-12-2009 stonden er nog 5 klachten bij de Regionale Klachtencommissie open. Deze
zijn allemaal in 2010 afgehandeld:
- Kennemer Wonen had de toezegging aan een bewoner voor een verbouwing
ingetrokken. De klacht die bewoner hierover had ingediend is gegrond verklaard.
Kennemer Wonen heeft het advies van de Regionale Klachtencommissie
overgenomen en de bewoner een voorstel gedaan om tegen een huurverhoging de
verbouwing te realiseren.
- Een klacht over het verstrekken van privacygevoelige informatie aan een andere
corporatie is ongegrond verklaard. Echter de klacht van dezelfde bewoner waarin hij
een verhuisvergoeding eist is gegrond verklaard. Kennemer Wonen heeft het advies
van de Regionale klachtencommissie hierin niet overgenomen aangezien bij het
advies geen rekening gehouden is met het verleden van deze bewoner.
- Een klacht over het niet adequaat omgaan met overlast was nog in behandeling bij
Kennemer Wonen op het moment dat de bewoner deze klacht bij de Regionale
Klachtencommissie heeft neergelegd. De Regionale Klachtencommissie heeft de
klacht daarom niet in behandeling genomen. Er zijn uiteindelijk gesprekken met de
bewoner geweest wat heeft geleid tot tevredenheid van de bewoner.
- Twee bewoonsters hadden behoefte aan privacy bij hun woning en ondervonden
parkeeroverlast. Eén van de bewoonsters heeft uiteindelijk de klacht ingetrokken. De
andere bewoonster heeft na de uitspraak van de Regionale Klachtencommissie om
bemiddeling gevraagd bij verhuizen.
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Op 31-12-2009 stonden er nog 4 bezwaarschriften bij de Huurcommissie open. Deze zijn
allen in 2010 afgehandeld:
- Een bewoner had een bezwaarschrift ingediend tegen de huurprijs wegens gebreken
bij de oplevering van de woning ondanks dat Kennemer Wonen hier nog samen met
de aannemer mee bezig was. Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard en de
huurprijs is niet verlaagd.
- Een bewoonster had een bezwaarschrift ingediend tegen de jaarlijkse huurverhoging
wegens achterstallig onderhoud. Het bezwaarschrift is gehonoreerd. De huurprijs is
tijdelijk aangepast. Zodra Kennemer Wonen het gebrek opgelost heeft zal de
huurprijs weer verhoogd worden.
- Een bewoner had een bezwaarschrift ingediend tegen de afrekening servicekosten
omdat naar zijn zeggen geen facturen overlegd konden worden waarop de afrekening
gebaseerd was. Na onderzoek heeft de huurcommissie de bewoner in het ongelijk
gesteld en heeft de bewoner zijn betalingsverplichting moeten nakomen.
- Een bewoonster had de huurcommissie verzocht uitspraak te doen over het bedrag
van huurprijsverhoging na het aanbrengen van een verbetering. Omdat de
verbeteringen nog niet tot stand waren gekomen heeft de huurcommissie de
bewoonster in het verzoek niet ontvankelijk verklaard.
9.4.
Risicoparagraaf
Het Bestuur van Kennemer Wonen is verantwoordelijk voor de risicobeheersing en interne
controle van de organisatie. De administratie, procedures en interne controle zijn gericht op
het voorkomen c.q. signaleren van (disproportionele) risico’s.
Op deze wijze is de organisatie in staat adequate en betrouwbare financiële verslaglegging
te genereren en kan voldaan worden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Voor de Raad van Commissarissen geldt dat zij, vanuit hun statutaire toezichthoudende rol,
tijdig over de benodigde informatie moeten kunnen beschikken. Hiertoe heeft Kennemer
Wonen een Planning & Controlcyclus opgezet. Naast de begroting en de jaarrekening wordt
de Raad van Commissarissen per kwartaal geïnformeerd over alle relevante aspecten van
de bedrijfsvoering. Met ingang van 2010 zijn ten behoeve van het bestuur en het
management maandrapportages opgesteld, waarbij naast het maandelijkse
kasstroomoverzicht, in principe gerapporteerd wordt op uitzonderingen.
Om de kwaliteit van bovenstaand proces te verfijnen is in 2010 een beleidsnotitie voor de
verdere implementatie van integraal risicomanagement opgesteld. Naast een aantal
instrumentele aspecten (hard controls) wordt in de notitie ook aandacht besteed aan
risicogedrag (soft controls). Aan dit laatste is o.a. invulling gegeven door de inhoud van de
notitie te bespreken tijdens één van de themadagen van de RvC en door risicogedrag
onderdeel uit te laten maken van het cultuurtraject. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2011
starten met een algehele inventarisatie van de mogelijke risico's van de verschillende
bedrijfsprocessen. De verwachting is dat het aantal nieuwe risico's beperkt zal zijn, maar dat
vooral de kwaliteit van bewustwording en transparantie zal toenemen.
Een soortgelijke inventarisatie van risico's heeft in 2009 plaatsgevonden voor de
investeringsprojecten; hetgeen nu een structureel onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.
9.5.
Risicomanagement projecten
Voor deze activiteiten geldt als doelstelling het systematisch nemen van beslissingen die
gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van nadelige effecten die het optreden van
risico’s met zich mee kunnen brengen.
De risico’s vloeien voort uit de specifieke kenmerken van het ontwikkelingsproces:
• de lange looptijd van een projectontwikkeling;
• aanwezigheid van veel betrokken partijen met verschillende belangen;
• grote invloeden van overheden, wet- en regelgeving;
• veel verschillende vak- en kennisgebieden;
• onroerend goed heeft een lange levensduur en is veelal niet makkelijk aan te passen.
Binnen de projectrealisaties worden de deelfasen initiatief, voorlopig ontwerp, definitief
ontwerp, uitvoering en nazorg onderscheiden. In de organisatie zijn hiervoor beslissings- en
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overdrachtmomenten (fasedocumenten) vastgelegd evenals gestructureerde
kostenoverzichten.
Alle projecten worden verantwoord in de kwartaalrapportages zowel in financieel opzicht als
lopende risico’s. Vanaf 2010 worden de projecten ook in de maandrapportages besproken.
In 2009 heeft een volledige risico-inventarisatie van de projecten plaatsgevonden. Dit
onderzoek is uitgevoerd door Deloitte.
Voor het project Geesterhage is een samenwerkingovereenkomst gesloten tussen de
gemeente Castricum, Biesterbos en Kennemer Wonen. Het project loopt vertraging op door
gebrek aan overeenstemming over de realisatie. Biesterbos en Kennemer Wonen hebben
onderling ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In de laatste overeenkomst is
vastgelegd onder welke voorwaarden partijen tot een realisatieovereenkomst zullen komen.
Op dit moment is er geen overeenstemming over deze realisatieovereenkomst.
9.6.
Integriteit
Kennemer Wonen is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze
missie "Thuis in wonen, actief in de wijk” geven we invulling aan onze kernactiviteiten. We
zijn ons daarbij bewust van onze bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en onze belanghebbenden vertrouwen
(kunnen) hebben in Kennemer Wonen als organisatie en in de mensen die met elkaar het
gezicht van Kennemer Wonen bepalen. Dat is voor ons de reden geweest om een aantal
zaken vast te leggen in een integriteitcode.
Deze integriteitcode geldt voor iedereen die optreedt namens Kennemer Wonen. Dus niet
alleen voor medewerkers, de Directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen, maar
ook voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van Kennemer Wonen.
Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat alle betrokkenen zich houden aan deze code.
Om de afspraken zoals die zijn opgenomen in de code daadwerkelijk in de praktijk te
brengen is er een integriteitspel ontwikkeld dat de medewerkers tijdens de
afdelingsoverleggen gaan spelen. Doordat tijdens het spel de medewerkers allerlei situaties
met elkaar moeten bespreken wordt op deze wijze bewustwording tot stand gebracht.
Daarnaast is integriteit onderdeel van onze wervings- en selectieprocedure en
functionerings- en beoordelingscyclus geworden.
Richting derden heeft het werking gekregen enerzijds door het onderdeel te laten uit maken
van ons inkoopbeleid en algemene voorwaarden, anderzijds door publicatie op internet.
De Minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) van het vorige kabinet heeft destijds
aangegeven dat het toezicht op het punt van integriteit bij woningcorporaties moet worden
geïntensiveerd. In dat kader zijn er in 2010 een aantal corporaties doorgelicht m.b.t. het
onderwerp integriteit. Kennemer Wonen is één van de corporaties waar dit onderzoek in
2010 is gehouden; van een vermoeden dat duidt op schending van integriteit binnen
Kennemer Wonen is overigens geen sprake. Begin 2011 is een eerste conceptrapportage
door het externe onderzoeksbureau Ordina afgerond. Vanuit dit onderzoek zijn geen
materiële afwijkingen geconstateerd. Wel zijn een aantal aanbevelingen in de rapportage
opgenomen die de borging van integriteit kan versterken; zo is o.a. voorgesteld om het
bestuursreglement te actualiseren en om prioriteit te blijven geven aan de reeds gestarte
activiteiten van de verdere ontwikkeling van het risicomanagementsysteem en het
informatiesysteem.
9.7.
Arbeidsomstandigheden
Volgens onze secundaire arbeidsvoorwaarden heeft iedere medewerker ouder dan 40 jaar
eens per twee jaar recht op een Preventief Medisch Onderzoek. Gezien onze doelstelling uit
het HRM beleid, van verzuimbeleid naar gezondheidsmanagement, wilden we dit breder
trekken en aanbieden aan alle medewerkers van Kennemer Wonen. Er is gekozen voor de
vorm van een ‘gezondheidsplein’. Onze arbodienst verzorgde in house twee middagen
waarbij verschillende onderzoeken plaatsvonden, namelijk bloeddruk, cholesterol, suiker,
BMI en werkplekonderzoeken. Naast onderzoeken werd ook advies gegeven over ‘gezond
leven’ en over werkdruk. Laatstgenoemde was onder begeleiding van het CSI centrum i.v.m.
het project "Zo Werkt het gewoon", Dit is een project van de sociale partners van de
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woningcorporatiesector: Aedes, FNV-woondiensten, CNV Vakmensen en De Unie. Het
project bestaat uit een programma van maatregelen en activiteiten voor werkgevers en
werknemers om agressie en werkdruk effectief en praktisch aan te pakken. Onze
medewerkers konden zich o.a. opgeven voor individuele coaching bij bijvoorbeeld
werkstress.
9.8.
Diverse kengetallen
Aantal medewerkers -peildatum 31-12-2010:
Org. eenheid
Directie/Bestuur

Aantal fte
1

1,0

Bedrijfsondersteuning

16

13,1

Financiën

15

12,6

2

2,0

Vastgoed

14

13,6

Wonen

52

47,4

Totaal:

3

89,70

Staf

100

De trend van het verzuimpercentage t.o.v. het voorgaande jaar, wordt in onderstaande
grafiek weergegeven.

Wat opvalt, is dat het verzuimpercentage over het jaar 2010 (5,39 procent) iets hoger uitvalt
dan het jaar 2009 (4,84 procent). Dit heeft te maken met een aantal langdurig zieken in
2010. Helaas is in 2010 een van onze collega’s na een langdurig ziekbed overleden.

3

Aantallen en Fte zijn inclusief inhuur medewerkers op een formatieplaats
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Overige kengetallen
Gemiddelde leeftijd:
44
Instroom:

12,67 fte

Uitstroom:

5,89 fte

Doorstroom:

-

Opleidingskosten:

€ 148.618

Opname uit
persoonlijk
ontwikkelingsbudget:

€ 5.163

Verhouding man / vrouw

9.9.

Leeftijdsopbouw

Verhouding parttime / fulltime

Verslag van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad is in 2010 15 keer bij elkaar geweest:
7x overleg met eigen leden
7x overleg met Directie
1x overleg met de RvC
Er is instemming gegeven op:
- het BHV-plan
- de integriteitcode
Er is advies gegeven over:
- benoeming 2 kandidaten voor de RvC
Overige specifieke onderwerpen die in 2010 aan bod zijn gekomen:
- OR-verkiezingen
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Kledingprotocol
- Bereikbaarheidsdienst
- CAO-verlofuren 55+
- Functionerings- en beoordelingssysteem
- Plan van Aanpak omtrent de RIE
- Informatiepunten
- Automatisering/ First woonsuite
- Visitatie
- Evaluatie werktijden
- Cultuurtraject
- Vertrouwenspersoon
- Internetprotocol
- Parkeren bij hoofdkantoor
- Functieprofielen
- Persoonlijk ontwikkelbudget
- Samenwerkingsovereenkomst en reglement OR
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-

Rouwprotocol
HRM beleid
Gezondheidsdagen
Werkkostenregeling
Strategisch beleidsplan

Naast de specifieke onderwerpen worden ook regelmatig terugkerende onderwerpen
behandeld zoals de begroting, de kwartaalrapportage, werkdruk, vacatures en verplichte
collectieve vrije dagen.
In 2009 is besloten geen OR-verkiezingen te houden wegens gebrek aan kandidaten. Er is
toen in overleg met directie besloten de verkiezingen een jaar later te laten plaatsvinden. Bij
het werven van kandidaten in het voorjaar van 2010 hebben twee collega's positief
gereageerd. Dit heeft niet tot verkiezingen geleid aangezien er ook twee leden zijn gestopt
met hun OR-werkzaamheden. De nieuw samengestelde OR is per 1 juli van start gegaan.
Voor zover mogelijk streeft de OR ernaar de vertegenwoordiging in de OR een afgeleide te
laten zijn van de organisatie. Helaas missen we alleen van de afdeling Financiën een OR-lid.
Alle andere afdelingen zijn als volgt vertegenwoordigd:
- 1 lid van afdeling Wonen
- 2 leden van afdeling Bedrijfsondersteuning
- 2 leden van afdeling Vastgoed

OR Kennemer Wonen
De twee nieuwe OR-leden hebben in november 2010 een basistraining medezeggenschap
gevolgd. In deze training hebben zij geleerd welke rechten en plichten de OR heeft en hoe
de WOR in elkaar steekt.
Daarnaast heeft de OR een workshop van FNV-formaat gevolgd waarin de CAO
Woondiensten 2009-2010 is behandeld. Ook is kort uitleg gegeven over de nieuwe
werkkostenregeling die per 1 januari 2014 ingevoerd moet worden.
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10.

Financiën

Vanuit het perspectief van financiën/interne controle worden met name de ontwikkeling van
de bedrijfswaarde en financierbaarheid van activiteiten gevolgd.
Er is aandacht voor de ontwikkeling van de bedrijfskosten waaronder met name de
onderhoudsuitgaven en de hoogte van de onrendabele investeringen van
nieuwbouwprojecten.

10.1 Algemeen
Bij het uitvoeren van onze activiteiten geldt dat de financiële continuïteit altijd gewaarborgd
dient te blijven. Dit houdt in dat risico's beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau. Er is
voortdurend aandacht voor de waardeontwikkeling van het bezit van Kennemer Wonen, de
verhouding van de hoogte van de onrendabele investeringen van (nieuwbouw)projecten en
het sturen op kasstromen.
We letten op de ontwikkeling van de bedrijfslasten waaronder met name de
onderhoudsuitgaven en personeelsuitgaven.
In 2010 is gewerkt aan een verdere verfijning van het financieel beleid voor onrendabele
investeringen en een percentage voor de solvabiliteit, gebaseerd op bedrijfswaardering, van
minimaal 20%.
Hoewel de projectenportefeuille per 31 december 2010 aanzienlijk kleiner is dan per
31 december 2009, blijven wij investeren in zowel sociale huurwoningen als in
maatschappelijk onroerend goed. Deze investeringen zijn voor een fors deel onrendabel, de
zogenoemde onrendabele toppen. Deze onrendabele toppen moeten voor een groot deel
worden goedgemaakt uit de verkoopopbrengsten van bestaand bezit om de financiële positie
op langere termijn niet in gevaar te brengen. In 2009 is daartoe een verkoopvijver
vastgesteld om de verkopen te kunnen realiseren. Deze verkopen zijn op dit moment nog
voornamelijk verkopen onder voorwaarden.
Ook is in 2010 een verdere impuls gegeven aan het sturen op kasstromen en is een
maandelijkse update van de liquiditeitspositie en de prognose voor de komende maanden
onderdeel gemaakt van managementbijeenkomsten. Op deze manier wordt meer vinger aan
de pols gehouden over de liquiditeitspositie en kunnen tijdig maatregelen getroffen worden
indien dit nodig blijkt. Dit doen we ook bij de budgetbewaking en budgetrealisatie, waarbij de
begroting taakstellend is voor de uitvoering van onze activiteiten
Het “in control zijn” heeft hiermee een belangrijke impuls gekregen.
De stand van de liquide middelen per 31 december 2010 bedroeg € 6,3 miljoen positief. In
vergelijking met het saldo van 1 januari 2010 van € 2,8 miljoen is het saldo per 31 december
2010 met € 3,5 miljoen toegenomen. De uitgaven zijn achtergebleven bij de verwachtingen.
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in 2010 € 14,5 miljoen. Dat is circa € 5,5
miljoen lager als begroot. De onderschrijding wordt voornamelijk verklaard door het feit dat
€ 5,3 miljoen minder aan onderhoud is uitgegeven.
De gerealiseerde kasstromen voor de nieuwbouwprojecten in 2010 zijn sterk achtergebleven
bij de begroting 2010. In 2010 zijn de projecten opnieuw beoordeeld. Van een aantal
projecten is de stichtingskostenopzet en de fasering aangepast. De projectenportefeuille per
31 december 2010 is aanzienlijk kleiner dan die per eind 2009. Als gevolg daarvan is voor
wat betreft de investeringskasstroom een totaal verschil met de begroting ontstaan van
€ 38,2 miljoen op jaarbasis.
In tegenstelling tot de verwachtingen is in 2010 is door de gedaalde financieringsbehoefte
geen beroep gedaan op de kredietfaciliteit.
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Binnen de sector was tevens onzekerheid over de financiering van “niet-DAEB” activiteiten
na 1 januari 2011. Met “niet-DAEB” (diensten van algemeen economisch belang) activiteiten
worden activiteiten bedoeld die geen betrekking hebben op sociale huurwoningen. Met dit
gegeven in het achterhoofd is in december is een extra lening afgesloten die geleid heeft tot
een liquiditeitsoverschot per ultimo december. Dit overschot zal in de eerste maanden van
2011 voor een belangrijk deel worden aangesproken.
De niet-DAEB activiteiten binnen Kennemer Wonen zijn beperkt. De verwachting is dat voor
eventuele niet-DAEB activiteiten een nog aan te wijzen deel van het eigen vermogen zal
worden gebruikt.
10.2. Resultaat, vermogen en solvabiliteit
Hieronder wordt middels een korte uiteenzetting van onze resultaten een beeld gegeven van
de kwaliteit en de samenstelling van het resultaat en worden de kengetallen voor de
financiële continuïteit weergegeven. Een nadere uitwerking is opgenomen in het
kengetallenoverzicht, dat als bijlage bij de jaarrekening is gevoegd.
Binnen Kennemer Wonen is winstmaximalisatie geen doel. Het realiseren van de begroting
is het belangrijkste stuurmiddel, waarbij de bedrijfsopbrengsten en lasten in evenwicht
moeten blijven.
Voor de waarde van het bezit geldt dat deze minimaal in stand gehouden dient te worden.
Dit wordt gedaan door het doen van uitgaven aan onderhoud en het plegen van
investeringen. Tegenover het bezit staat vreemd vermogen waar rente over betaald wordt.
Kennemer wonen heeft er voor gekozen de onrendabele investeringen te financieren uit de
verkopen van bestaand bezit. Hiermee wordt voorkomen dat er het aandeel vreemd
vermogen te veel toeneemt ten opzichte van ons bezit. Bovendien wordt door het behalen
van verkoopresultaten voorkomen dat het eigen vermogen uitgehold wordt.
Jaarresultaat
In het verslagjaar 2010 werd een positief jaarresultaat gerealiseerd van € 33.447 miljoen met
een bedrijfsresultaat van € 33.148 miljoen en een positief netto resultaat als gevolg van
positieve waardemutaties van de materiële vaste activa. Het jaarresultaat is als volgt
samengesteld:
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Opbouw jaarresultaat (in euro's x 1.000)
Bedrijfsopbrengsten
Huren
Verkopen
Overig

53.629
1.093
6.455
61.177

Totaal bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Waardeverandering materiële vaste activa
Onderhoud
Overige lasten

-2.788
14.459
16.358

Totaal Bedrijfslasten

28.029

Bedrijfsresultaat

33.148

Financiële baten en lasten
Vennootschapsbelasting

-14.540
824
-15.364
17.784

Resultaat na belastingen vóór mutatie actuele waarden

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa
Mutatie actuele waarde verkocht onder voorwaarden

17.424
-1.761

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa

15.663

Netto resultaat

33.447
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Verkorte balans per 31 december 2010
ACTIVA

31-12-2010

31-12-2009

(in euro's x 1.000)

Vaste activa

1

Materiele vaste activa

2

Financiele vaste activa
Totaal vaste activa

585.846

547.070

3.802

5.557

589.648

552.627

4.152

2.340

Vlottende activa
3

Voorraden

4

Onderhanden projecten

5

Vorderingen

5.045

1.451

6

Liquide middelen

6.371

2.809

15.568

7.367

605.216

559.994

Totaal vlottende activa

Totaal

PASSIVA
(in euro's x 1.000)
7

Eigen Vermogen

8

Egalisatierekening

9

Voorzieningen

10
11

-

31-12-2010

767

31-12-2009

220.302

186.854

158

1.635

12.474

9.852

Langlopende schulden

317.406

331.637

Kortlopende schulden

54.876

30.016

605.216

559.994

Totaal

10.3. Onrendabele investeringen
Op basis van fasedocumenten zijn projecten financieel opnieuw doorgerekend. Hierbij is
rekening gehouden met reeds gevormde voorzieningen voor onrendabele toppen in de
jaarrekening 2009. Daarnaast is rekening gehouden met de status van uitvoering van het
project per ultimo 2010 en de stand van de uitgaven op dat moment.
Voor een aantal projecten zijn onherroepelijke investeringsbesluiten (DO-besluiten) genomen
in 2010 terwijl voor sommige projecten deze (voorgenomen) besluiten zijn doorgeschoven
naar 2011.
De uitkomsten van deze financiële doorrekening hebben veelal geresulteerd in een
aanpassing van de te verwachte onrendabele top en een aanpassing van de voorziening
voor onrendabel op de balans. In beide gevallen wordt de resultatenrekening 2010
beïnvloed, doordat per saldo in meer gevallen sprake is van vrijval van eerder genomen
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voorzieningen voor onrendabele toppen. Indien de onderstaande bedragen negatief zijn, dan
betreffen dit vrijvallen. Zijn de bedragen positief, dan betreffen het dotaties.

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Jaarrekening
2010
Haalbaarheid
Vroonermeer Noord fase 2
Big Mac
Overig
Subtotaal

Voorlopig Ontwerp
Verspeijkweg
Hr. Derckplantsoen
HMS-terrein
Subtotaal

Definitief Ontwerp
Westerstraat
Klimop
Breelaan
Subtotaal

Uitvoering
Daalmeer
De Beeck
Boogaert fase 1
Subtotaal

Nazorg en evaluatie
Bregtdorp
Maalwater
Subtotaal

Projecten ter verkoop
Noordergeestkerk
Scharlo
Ridderstraat
Subtotaal

-3.142
58
63
-3.021

19
208
200
427

192
-145
-353
-306

-528
278
3.141
2.891

-85
-946
-1.031

-669
-564
31
-1.202

In exploitatie genomen projecten (totaal onrendabele investering per project)*
Respijthuis
-617
Hoog en Laag
115
Jaagpad
40
Waldijk 4
-799
Bergense School
714
Subtotaal
-547
Waardeverandering mva in ontwikkeling

-2.789

* De hier vermelde onrendabele investeringen betreffen de totale onrendabele investeringen
op het project in 2010. Bij de jaarrekening onder paragraaf 15.2 opgenomen onrendabele
investeringen ter grootte van € 1.197k betreffen de mutaties in het boekjaar 2010.
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10.4. Financiële continuïteit
De financiële huishouding van Kennemer Wonen is ultimo 2010 solide, met een Eigen
Vermogen van ruim 35%. Het Centraal Fonds Volkhuisvesting heeft Kennemer Wonen een
A status toegekend. Dat betekent dat de voorgenomen activiteiten passen bij de
vermogenspositie van de corporatie, en dat de corporatie voldoet aan de eis dat de
continuïteit voldoende is gewaarborgd.
De operationele kasstroom laat over een 10-jaarsperiode, met name de laatste 5 jaar, een
positief verloop zien. De Interest Coverage Rate is over eenzelfde periode boven de norm.
Ondanks dit positieve beeld houdt Kennemer Wonen de financiële marktontwikkelingen in de
gaten. De toekomstige ingerekende verkopen (per jaar 100 stuks) zijn essentieel om
daadwerkelijk alle ambities te kunnen verwezenlijken. Ook heeft Kennemer Wonen deze
verkoopopbrengsten nodig om (onrendabele) investeringen in bestaand bezit en/of
nieuwbouw te kunnen blijven realiseren.
Voor de toekomst is er een aantal zaken die aandacht vragen. Zo is in 2010 de
projectenportefeuille opnieuw in beeld gebracht en vinden investeringsbesluiten altijd via een
apart besluitvormingstraject plaats. Ook wordt er vanaf heden bij ieder besluit een fiscale
paragraaf opgenomen ten aanzien van ieder (deel) project. Tegelijkertijd wordt bij ieder
project kritisch gekeken in hoeverre WSW-borging kan worden toegepast. Er wordt
beoordeeld of de aanvangshuren in relatie staan tot het te bouwen object en de doelgroep.
Kennemer Wonen heeft (haar beperkte) niet DAEB-activiteiten in kaart gebracht. Toch
dwingt onzekerheid over de uitwerking van de WSW-borgbaarheid van haar activiteiten tot
alertheid. Bij investeringsbeslissingen en keuzes die gemaakt worden als gevolg van
treasuryactiviteiten wordt het zogenaamde faciliteringsvolume nauwlettend in de gaten
gehouden.
De belangrijkste inkomstenbronnen voor een corporatie zijn de huren. Kennemer Wonen
hanteert een inflatievolgend huurbeleid. Dit betekent dat de mogelijkheden beperkt zijn om te
sturen op het genereren van extra huurinkomsten.
10.5. Vermogen en solvabiliteit, kengetallen
Voor de beoordeling van het vermogen en de solvabiliteit is een aantal kengetallen in de
jaarrekening uiteengezet en toegelicht.
De solvabiliteit geeft inzicht in welke mate aan de financiële verplichtingen aan onze
vermogensverschaffers kan worden voldaan, met behulp van alle activa. Hierbij is dan de
vraag aan de orde of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft 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 20% vastgesteld.
Het weerstandsvermogen geeft de buffer weer om mogelijke waardedalingen op te kunnen
vangen en 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 rentabiliteit op het vermogen geeft het financiële resultaat weer van Kennemer Wonen en
het geïnvesteerde vermogen. Het geeft de verhouding weer tussen inkomen en het
geïnvesteerde vermogen dat dit inkomen verdiend heeft. Het is met name voor de langere
termijn een belangrijke maatstaf voor investeringsbeslissingen. Indien de rentabiliteit over
langere periode onvoldoende is, zullen vermogensverschaffers afhaken.
De duration geeft de gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille weer. Voorheen werd
hier niet op gerapporteerd. Voor Kennemer Wonen geeft de duration een vrij lage waarde
aan. Gedurende 2010 heeft Kennemer Wonen gestuurd op de verhoging van de duration,
die aan het begin van het boekjaar vrij laag was. Dit heeft geresulteerd in een stijging van 6,3
aan het begin van het jaar naar 8,21 per ultimo.
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Voor het sturen op kasstromen wordt gebruik gemaakt van de Interest Coverage Rate (ICR).
de netto exploitatiekasstroom afgezet tegen de rentelasten. De WSW norm is 1,4. De ICR is
per 31 december 2010 2,2.
Voor een overzicht van de belangrijkste gegevens is bijgaand de gegevens in een tabel
samengevoegd.
10.6. Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde laat de verdiencapaciteit zien van de huidige complexen voor de
resterende levensduur tegen vooraf vastgestelde parameters. De parameters zijn gelijk aan
die bij de begroting gehanteerd zijn.
De bedrijfswaarde heeft zich in 2010 positief ontwikkeld en is toegenomen van € 505 miljoen.
aan het begin van het jaar tot € 524 miljoen per ultimo 2010.
De totale toename door parameterwijzigingen bedragen € 17,7 miljoen. In deze toename is
de wijziging van de discontovoet van 6,00 % naar 5,25 % opgenomen die een positief effect
heeft van 34,6 miljoen. De aanpassing van de indexaties hebben een negatief effect
14,1 miljoen.
Door verkopen van woningen neemt de bedrijfswaarde met 17,6 miljoen af. Daarnaast is de
bedrijfswaarde toegenomen door de realisatie van de nieuwbouwprojecten in 2010 te weten
Jaagpad, Bergense School, Waldijk 4, Hoog en Laag en het Respijthuis. Deze nieuwbouw
genereert € 17,8 miljoen aan extra bedrijfswaarde.
Het verschil in de hoogte van ingerekende toekomstige bedrijfslasten en –opbrengsten
veroorzaakt een afname van de bedrijfswaarde van 9,1 miljoen.

Respijthuis in Alkmaar
De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd
als de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop
binnen een verwachte termijn van vijf jaar, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de
koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door
onafhankelijke externe deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie
gehanteerd.
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10.7. Borging WSW
Bij het aantrekken van financieringen wordt door de Kennemer Wonen een beroep gedaan
op de borgingsmogelijkheden van het WSW. Op basis van de uitgangspunten van het WSW
voldoet Kennemer Wonen aan de eisen van kredietwaardigheid en kan gebruik gemaakt
worden van de borgingsfaciliteiten.
Eén van de speerpunten in 2010 was het beheren van de kasstromen. Maandelijks is een
kasstroomoverzicht opgesteld en zijn de resultaten besproken.
De afgelopen jaren heeft een aanscherping plaatsgevonden in het volume van leningen dat
geborgd kan worden bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het volume aan
borging staat in direct verband met de kasstromen van woningcorporaties. De financiering
van operationele activiteiten en investeringsvoornemens blijft dan ook een groot punt van
aandacht vormen voor Kennemer Wonen.
Ook de druk op de markt om gelden te verkrijgen is groot en wordt als probleem gezien voor
de komende periode. Projectcontrol wordt daarmee een steeds belangrijker onderdeel
binnen het risicomanagement. Daarnaast zijn ook hier de ontwikkelingen in Europa
belangrijke risico’s. Op dit moment is de discussie over het ontvangen van staatssteun door
corporaties door toegang tot de kapitaalmarkt via het WSW nog niet afgerond.
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10.8. Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) beoordeelt jaarlijks de financiële positie van
corporaties en brengt hierover verslag uit aan het Ministerie, dat verantwoordelijk is voor de
volkshuisvesting. Men onderscheidt een aantal risicocategorieën op basis van door het CFV
opgestelde risicoprofielen.
Op grond van deze risicoprofielen en het aanwezige weerstandsvermogen bij Kennemer
Wonen ten opzichte van het gewenste minimum vermogen in deze periode is door het CFV
een A-status afgegeven.
Ook maken we gebruik van de Benchmark Corporatie in perspectief van het CFV om zo
onze prestaties met derden te objectiveren.
Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting informeert de corporatie jaarlijks over de
omvang van het vermogensoverschot op grond van door haar vastgestelde normeringen.
Gelet op de te verwachten investeringen in de toekomst binnen het eigen werkgebied en de
financiële parameters die Kennemer Wonen hanteert is er geen actief beleid met betrekking
tot collegiale financiering van collega-corporaties.
10.9. Treasury
Kennemer Wonen beschikt over een treasurystatuut dat door een externe accountant is
getoetst en dat in 2010 is vastgesteld.
Uitgangspunt van het treasurybeleid is dat eigen middelen worden ingezet voor de financiering van nieuwbouwprojecten (interne financiering) en dat geen risicovolle of
conjunctuurgevoelige verplichtingen of beleggingen worden aangegaan.
Bestaande leningen worden periodiek beoordeeld op de mogelijkheid tot vervroegde
aflossing of herfinanciering direct of in de toekomst tegen een lager rentepercentage.
Externe beleggingen dienen zoveel mogelijk risicomijdend te zijn.
Er is intern een treasurycommissie vastgesteld. Deze commissie wordt begeleid door een
externe partij die gespecialiseerd is in de treasuryfunctie.
In deze commissie wordt naar aanleiding van de kwartaalrapportages gesproken over de
benodigde financiële middelen, leningsfaciliteiten en beleggingen.
Per 31 december 2010 heeft Kennemer Wonen een tweetal renteswaps met een totale
hoofdsom van € 20 miljoen. De rente swaps 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. In
2012 en 2018 vervallen roll-over leningen die aan swaps gekoppeld zijn (beide € 10 mln.).
De swaps zijn dan opnieuw beschikbaar voor het aantrekken van onderliggende roll-over
leningen.
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 2010 € 2,5 miljoen.
negatief. Deze negatieve marktwaarde is, zolang de swaps door Kennemer Wonen niet
tegengesloten (afgewikkeld) worden, slechts een fictieve waardering. Omdat beide swaps
gekoppeld zijn aan roll-overs, is tegensluiten ervan zeer onwaarschijnlijk.
Op basis van een actuele liquiditeitenplanning op kasstroombasis wordt de toekomstige
financieringsbehoefte bepaald.
Bij het invullen van deze financieringsbehoefte worden in eerste instantie de uit de exploitatie
vrijkomende middelen ingezet. Vervolgens worden de mogelijkheden om met kort geld te
financieren optimaal benut. Op deze wijze worden de rentelasten beperkt.
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Naast het monitoren op de financieringsbehoefte is in 2010 aandacht besteed aan het
verhogen van de duration. Er zijn nieuwe leningen aangetrokken, en er zijn bestaande
leningen vervroegd afgelost of geherfinancierd, direct of in de toekomst tegen een lager
rentepercentage.
10.10. Fiscaliteiten
In 2010 is voor de rechtsvoorgangers van Kennemer Wonen de aangifte 2008 voor de
vennootschapsbelasting ingediend. Als gevolg van deze aangiften is € 1,5 miljoen aan
voorlopige aanslagen voor de verslagjaren 2008 en 2009 betaald. In het vierde kwartaal
2010 is de aangifte 2008 nader beoordeeld en met externe belastingadviseurs besproken.
Verwacht wordt dat het fiscaal resultaat negatief, en de te betalen bedragen over de
verslagjaren 2008 tot en met 2010 nihil bedragen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
toepassing van fiscale faciliteiten zoals; de herinvesteringreserve en verrekenbare verliezen
in verliessituaties. In de tot nu toe opgestelde aangiften over 2008 is gebruik gemaakt van de
herinvesteringreserve. In 2010 zal Kennemer Wonen naar verwachting een fiscale
onderhoudsvoorziening vormen.
De op voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2008 en 2009 betaalde bedragen van
in totaal € 1,5 miljoen worden, eventueel vermeerderd met heffingsrente, gedurende 2011
teruggevorderd.
10.11. Deelnemingen en verbindingen
Verbindingen
Kennemer Wonen voert de administratie van een viertal beheerscomplexen. Daarnaast voert
Kennemer Wonen de financiële administratie van Stichting Verdeling Woonruimte
Kennemerland (SVNK).
Stichting verkoopgarantie
Begin 2009 heeft de gemeente Alkmaar het initiatief genomen om samen met verschillende
partners (corporaties, makelaars, ontwikkelaars, banken en notariaten) te bekijken op welke
wijze de doorstroming in de woningmarkt weer op gang kan worden gebracht. Dit initiatief
heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Verkoopgarantie.
Kennemer Wonen heeft zich hiermee verplicht om, onder voorwaarden, maximaal
10 woningen aan te kopen.
Aankoop project Schelphoek
Het bestuur heeft in 2009 ingestemd met het afgeven van een aankoopgarantie voor
4 woningen met bijbehorende parkeerplaatsen in project Schelphoek. De gemeente Alkmaar
heeft het bestuur van Kennemer Wonen hiervoor benaderd omdat stagnatie dreigt in de
verkoop van dit project.
Deelnemingen
Wij kennen per ultimo 2010 een verbinding te weten 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.
De BV is een 100% dochter van Woningstichting Kennemer Wonen. 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 de toegelaten instelling.
De BV is niet opgeheven en zal mogelijkerwijs worden ingezet voor nevenactiviteiten indien
deze zich voordoen. Het toezicht is op gelijke wijze geregeld als bij de toegelaten instelling.
In bovenstaande deelnemingen vinden geen activiteiten plaats en geen wijzigingen in de
financiële positie.
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11.

Verslag van de Raad van Commissarissen

11.1. Algemeen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene
gang van zaken bij de corporatie en de daaraan verbonden rechtspersonen. In dit
jaarverslag legt de Raad publieke verantwoording af over de wijze waarop hij zijn taak
uitoefent. Het jaar 2010 stond in het teken van
- het verder verbeteren en beheersen van de organisatie
- het aanpassen van de ambities en de organisatie aan de gevolgen van de
economische crisis en diverse overheidsmaatregelen.
11.2. Rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is enerzijds een toezichthoudend en anderzijds een
adviserend orgaan. Daarnaast functioneert hij als werkgever voor het Bestuur en is hij mede
verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. De taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in artikel 7 van de statuten
omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van
Commissarissen in 2009. Het reglement is opgenomen op de website.
11.3. Toezichtkader
In de statuten, het treasurystatuut en in het reglement voor de Raad van Commissarissen
van Kennemer Wonen zijn de taken, bevoegdheden en werkwijze duidelijk omschreven en
uitgebreid vastgelegd. Toezicht houden bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de
bevoegdheid het Bestuur te benoemen, te schorsen en te ontslaan en de taak zorg te dragen
voor een goed functionerend Bestuur. Bovendien is de toezichthouder belast met de
goedkeuring van Bestuursbesluiten met betrekking tot de begroting, het activiteitenplan, de
jaarrekening en investeringen inclusief verwervingen.
Voorts benoemt de Raad de accountant. Bij de uitoefening van het toezicht wordt een
onderscheid gemaakt tussen de toezichthoudende en de adviserende rol. Een
toezichthouder bij Kennemer Wonen is beoordelend, anticiperend, onafhankelijk met
kritische distantie, maar wel actief.
Toezicht en advies glijden in de praktijk in elkaar over. Binnen het kader van anticiperend of
preventief toezicht geeft de commissaris, zowel gevraagd als ongevraagd advies.
Voor de uitoefening van zijn taak als toezichthouder dient de Raad over voldoende en
kwalitatief goede informatie te beschikken zowel met betrekking tot de organisatie als tot het
werk van het Bestuur. Tot de informatie waarover de Raad kan beschikken behoort onder
meer de jaarlijkse- en meerjaren (inclusief investerings-)begroting, de jaarrekening, het
ondernemingsplan, het activiteitenschema en het volkshuisvestingsverslag. Voor het toezicht
op het vermogen, de geldstromen en de daaraan verbonden risico’s kan de Raad terugvallen
op het treasurystatuut, waarin tevens is vastgelegd dat jaarlijks een treasuryjaarplan wordt
opgesteld. In 2010 is het oude Treasurystatuut uit 2005 aangepast. Tevens zijn hierin de
opmerkingen van de externe accountant verwerkt. Daarnaast put de Raad uit de schriftelijke
verslagen en management-letter van de accountant met daaraan toegevoegd het
mondelinge overleg met de accountant. Naast deze informatie zijn ook brieven van het
ministerie en externe organisaties zoals het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het
WSW, alsmede de informatie van Aedes en VTW belangrijke informatiebronnen.
De Raad hanteert het volgende toezichtskader:
- minimaal vereist niveau kwaliteit dienstverlening (bijv. KWH-label)
- ondergrens solvabiliteit 20 procent op basis van waardering op bedrijfswaarde
- een positieve kasstroom die minimaal voldoet aan de vereisten van het WSW
- jaarlijkse toetsing van beleid in financieel meerjarenperspectief/begroting voor een
periode van tien jaar
- maatschappelijke verankering en invloed en betrokkenheid van de stakeholders
- ontwikkeling van bedrijfslasten in directe relatie met de omvang van het bezit
- kwartaalgewijze rapportage van de inkomsten en uitgaven alsmede van de projecten
op basis van programma-management inclusief risicomanagementaspecten
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-

normeringen voor leegstand, betalingsachterstanden, huisvesting bijzondere
doelgroepen, verkoop van woningen
het in control zijn van de organisatie
prestatieafspraken met gemeenten.

11,4. 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 de Duinstee Vastgoed
B.V.. De vennootschap Woningbezit Heiloo heeft ten doel het aan- en verkopen, huren en
verhuren en beheren van registergoederen. De Duinstee Vastgoed B.V. heeft tot doel het
beleggen van vermogen in registergoederen, effecten en schuldvorderingen en de daarbij
behorende financieringen. Vanwege gewijzigde (fiscale) wetgeving worden er in beide
ondernemingen geen activiteiten verricht.
Het toezichtskader van de Raad van Commissarissen van Kennemer Wonen geldt ook voor
deze dochterondernemingen.
11.5. Statutenwijziging
Tijdens het fusieproces is een overgangsregeling tot stand gekomen m.b.t. de maximale
zittingsduur van de leden van de Raad. In plaats van de in de statuten opgenomen maximale
zittingstermijn van 8 jaar is een termijn afgesproken van 12 jaar. Deze afspraak is gemaakt
met het doel om in de overgangsfase naar een nieuwe Raad voldoende waarborgen te
bieden voor continuïteit binnen de Raad. Deze overgangsregeling is in een statutenwijziging
vastgelegd, die is goedgekeurd door het Ministerie op 14 december 2010.
11.6. Samenstelling
In de Governancecode Woningcorporaties is bepaald dat een lid van de Raad van
Commissarissen wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarna tweemaal een
herbenoeming kan volgen voor een volgende periode van vier jaar. Daarna is geen
herbenoeming meer mogelijk. Kennemer Wonen gaat er van uit dat slechts eenmaal
herbenoeming mogelijk is. In de overgangssituatie naar de nieuwe stichting is hiervan, zoals
blijkt uit het rooster van aftreden, afgeweken. Bij de bepaling van het jaar van aftreden en
eventuele herverkiezing is rekening gehouden met historie bij de rechtsvoorgangers.
De samenstelling van de Raad van Kennemer Wonen per 1 januari 2010 ziet er als volgt uit:
Naam

H.P. Wokke
H. Breebaart
M.J.M. Boekel
Y.M.Ypma
J. Ursem
I.M.O. Pedroli
W.J. Schotten

(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(v)
(m)

functie

eerste
benoeming

aftredend
eind

voorzitter
vicevoorzitter
lid
lid
lid
lid
lid

2002
2003
2001
2003
1998
2002
2008

2010
2011
2012
2011
2010
2010
2012

Mevrouw Pedroli en de heer Schotten zijn op voordracht van de huurdersorganisaties
benoemd. De in het overzicht voorkomende kolom “eerste benoeming” is inclusief de
rechtsvoorgangers.
Bij de fusie werd afgesproken het functioneren van de Raad onder externe leiding te
evalueren. Een ad hoc commissie uit de Raad heeft deze evaluatie voorbereid en in de
tweede helft van 2009 onder leiding van een externe deskundige uitgevoerd. Genoemde
ad hoc commissie heeft begin 2010 haar werkzaamheden afgerond. Op advies van deze
commissie heeft de Raad besloten de vernieuwing van de Raad iets geleidelijker te laten
plaats hebben. Deze besluitvorming is in bovenstaand overzicht verwerkt. Van de zittende
commissarissen zouden er daardoor eind 2010 nog vier over blijven. Daarom is er medio
56

2010 onder externe begeleiding een selectieprocedure gestart. Via advertenties werden
kandidaten opgeroepen voor de functie voorzitter en lid op voordracht van de
huurdersorganisaties. Hierbij werd gebruik gemaakt van herijkte profielschetsen. Onder
leiding van de externe deskundige is een ad hoc commissie uit de Raad met een voordracht
voor de functie voorzitter gekomen en in overleg met de huurdersorganisaties voor een lid
van de Raad (in het kader van de CAO zijn beide voorgenomen benoemingen besproken
met de ondernemingsraad). Per 1 januari 2011 zijn aldus benoemd, de heer G. Erents en
mevrouw S. Pauw, respectievelijk tot voorzitter en lid op voordracht van de
huurdersorganisaties. Ook in 2011 zullen twee van de thans zittende leden aftreden. Door
hiervoor één nieuwe commissaris aan te trekken bestaat de Raad eind 2011 nog uit vijf
leden.
Bestuurlijke achtergronden van de leden van de Raad zijn:
H.P. Wokke

Voorzitter
Voormalig burgemeester Wervershoof en oud wethouder gemeente
Castricum.
Geen relevante nevenfuncties.
Aftredend per 31 december 2010 en niet herbenoembaar.

H. Breebaart

Vicevoorzitter
Voormalig voorzitter van het college van Bestuur van het
Clusius College.
Relevante nevenfuncties: voorzitter RvC Rabobank Alkmaar e.o.,
voorzitter Bestuur verzorghuis Oldeburgh.
Aftredend per december 2011 en niet herbenoembaar.

M.J.M. Boekel

Lid
Jurist en voormalig directeur Stadsontwikkeling en beheer gemeente
Alkmaar en oud-directeur woningcorporatie.
Geen relevante nevenfuncties.
Aftredend in december 2012 en niet herbenoembaar.

I.M.O. Pedroli

Lid
Zelfstandig adviseur op het gebied van wonen en zorg.
Benoemd op voordracht van de huurders.
Geen relevante nevenfuncties.
Aftredend in december 2010 en niet herbenoembaar.

J. Ursem

Lid
Oud bedrijfsdirecteur, voormalig wethouder van de gemeente Uitgeest
en voormalig lid dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier.
Relevante nevenfunctie:
Vanaf 1 januari 2009 voorzitter RvC bij Woon op Maat te Heemskerk.
Aftredend in december 2010 en niet herbenoembaar

Y.M. Ypma

Lid
Econoom en oud directeur GAK Alkmaar.
Geen relevante nevenfuncties.
Aftredend december 2011 en niet herbenoembaar.

W.J. Schotten

Lid
Projectmanager Woningbouw gemeente Beemster
Benoemd op voordracht van de huurders.
Geen relevante nevenfuncties
Aftredend december 2012 en herbenoembaar.

S. Pauw

Lid vanaf 1 januari 2011
Clustermanager Esdégé-Reigersdaal
Benoemd op voordracht van de huurders.
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Relevante nevenfuncties:
Bestuurslid Humanistisch Verbond afdeling Noord-Holland Noord
Bestuurslid PvdA afdeling Alkmaar
Aftredend per 1 juli 2014 en herbenoembaar
G. Erents

Voorzitter vanaf 1 januari 2011
Participant in Orka-Advies, een netwerkorganisatie voor stedelijke
vernieuwing en wonen
Relevante nevenfuncties:
Commissaris bij diverse profit- en non profitorganisaties
Aftreden per 1 juli 2014 en herbenoembaar

11.7. Pluriformiteit en deskundigheid
In een uitvoerige profielbeschrijving zijn de vereiste competenties van de Raad vastgelegd.
Leden van de Raad van Commissarissen delen een aantal persoonseigenschappen en
professionele kwaliteiten met elkaar, waaronder helikopterview. Zij beschikken daarnaast
over een aantal eigen bestuurlijke kwaliteiten per persoon. Leden van de Raad van
Commissarissen zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat scherp, collegiaal te
debatteren. Zij kunnen – met het oog op een juiste sturing – het Bestuur kritisch en
onafhankelijk bevragen. De leden van de Raad van Commissarissen zijn afkomstig uit het
bedrijfsleven en de publieke sector. Niet ieder lid behoeft een specifiek volkshuisvestelijke
achtergrond. Het spreekt voor zich dat leden zich verbonden voelen met de samenleving in
het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft als enige een eigen, op de functie
toegeschreven profiel. De voorzitter kan daarnaast aan meerdere, andere kwaliteits- of
deskundigheidsprofielen voldoen.
De leden van de raad dienen tenminste over de volgende competenties te beschikken.
- HBO/academisch niveau
- analytisch vermogen, kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken
- teamspeler
- persoonlijke inzet hebben en tonen
- onafhankelijk
- gevoel voor ethiek
- integer
- bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en beleidsmatig inzicht
- gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
- heldere oriëntatie op de omgeving in de volkshuisvesting
- visie op en inzicht in ontwikkelingen in de volkshuisvesting
- affiniteit tot bedrijfsvoering in een taakafbakening tussen de Raad en het Bestuur
- voldoende deskundig om de bedrijfsresultaten te kunnen beoordelen
- besluitvaardig
De Raad heeft de volgende kennis- en ervaringsgebieden in zijn algemeenheid:
- financiën en economische ontwikkelingen
- volkshuisvesting, leefbaarheid en ruimtelijke ordening
- (maatschappelijk) ondernemen
- marketing en communicatie
- juridische zaken en bestuurlijk – politieke aangelegenheden
- management, personeel en organisatie
11.8. Onafhankelijkheid en integriteit van de Raad
De kwaliteit van het interne toezicht wordt onder meer bepaald door de integriteit. Deze
integriteit hangt sterk samen met de organisatiestructuur, waarin de begrippen transparantie
en vertrouwen een centrale rol spelen. Alle leden 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 Raad of
onderhoudt banden met de corporatie buiten het commissariaat. De commissarissen
vervullen hun functie zonder last- of ruggespraak met de voordragende partij.
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Door de corporatie zijn in 2009 protocollen vastgesteld zoals de integriteitcode en
klokkenluidersregeling. De Raad bewaakt zijn onafhankelijkheid onder meer door het
benutten van meerdere, ook externe informatiebronnen en het voorkomen van
belangenverstrengeling. In 2010 heeft zich bij de besluitvorming van de Raad geen
onverenigbaarheid van belangen voorgedaan. Ook zijn er geen transacties geweest, waarbij
sprake was van tegenstrijdig belang.
11.9. Governancecode
Met ingang van 1 januari 2007 is de Governancecode van kracht. Vanuit de code wordt van
corporaties gevraagd om uiterst transparant te handelen en om zich dienovereenkomstig te
verantwoorden. Over de toepassing van de code wordt de corporatie geacht verslag te doen.
Volgens het principe 'pas toe of leg uit' dient duidelijk te worden op welke onderdelen van de
code wordt afgeweken. In deze paragraaf wordt hier invulling aan gegeven.
Algemeen
De Raad hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin de
belangen van alle belanghebbenden op geëigende wijze worden meegewogen. Raad en
Bestuur wensen zich eraan te houden en onderschrijven de Governancecode
Woningcorporaties en de AedesCode. Kennemer Wonen voldoet aan de hoofdlijnen van de
Aedescode met uitzondering van de volgende punten:
Code algemeen
Documenten die een directe relatie hebben met Governance dienen op de website van de
woningcorporatie te worden geplaatst.
Het jaarverslag van de Remuneratiecommissie is opgenomen in het jaarverslag van de
Raad van Commissarissen dat zal worden gepubliceerd op de website.
Een samenvatting van het overleg met de huurderskoepel en de andere
belanghebbenden staat inmiddels op de website.
Code III.5.9
De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per
jaar buiten aanwezigheid van de leden van het Bestuur met de externe accountant.
Er heeft geen apart overleg plaatsgevonden tussen de externe accountant en de
Auditcommissie. De Auditcommissie heeft wel naar aanleiding van de jaarrekening, in
aanwezigheid van het Bestuur, overleg gehad met de externe accountant. Voor de
Auditcommissie waren er geen dringende redenen aanwezig om nog een extra
vergadering met de accountant te houden buiten de aanwezigheid van het Bestuur.
Naar aanleiding van de evaluatie van de Auditcommissie heeft de Raad besloten om met
ingang van 2011 aan deze bepaling te voldoen.
Code III.1.7
De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het
Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van
Commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
In 2010 is nog geen invulling gegeven aan deze bepaling. Belangrijkste reden hiervoor is
de verandering in het voorzitterschap bij de Raad. Eind 2010 is de heer H. Wokke als
voorzitter afgetreden en begin 2011 is de nieuwe voorzitter, de heer G. Erents, benoemd.
Code III.6.4
Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat regels ten aanzien van de omgang met
(potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van het Bestuur, leden van de Raad van
Commissarissen en de externe accountant in relatie tot de woningcorporatie, en voor welke
transacties goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig is.
Het reglement van de Raad van Kennemer Wonen bevat wel bepalingen t.a.v.
tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad, maar bevat geen bepalingen t.a.v.
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mogelijke tegenstrijdige belangen van het Bestuur en/of de accountant. Bij de eerst
volgende wijziging van het reglement zal dit worden meegenomen.
Code IV 2.4
De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden
door de externe accountant worden, na overleg met het Bestuur, goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen.
Een specifieke goedkeuring voor de opdracht en de bezoldiging voor nietcontrolewerkzaamheden, zoals hierboven staat omschreven, heeft niet plaatsgevonden.
Kennemer Wonen stelt jaarlijks een begroting op en biedt deze ter goedkeuring aan de
Raad aan. De kosten die betrekking hebben op deze code maken onderdeel uit van de
taakstellende begroting. In 2010 heeft met name Deloitte niet-controlewerkzaamheden
verricht i.v.m. het opstellen van de fiscale aangifte (Vpb).
Code V.2.3
Het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn voltallig aanwezig bij het overleg met
belanghebbenden.
In het reglement van de Raad is opgenomen dat de Raad kennis moet kunnen nemen
van de notulen van de overleggen met de huurdersvereniging. Dit vindt ook plaats.
Tenminste éénmaal per jaar is de voltallige Raad aanwezig bij een overleg met de
huurdersvereniging. Bij de overleggen met de gemeenten en de andere stakeholders is
de Raad niet aanwezig; wel wordt de Raad hierover schriftelijk geïnformeerd.
Code V.3
De woningcorporatie laat zich een keer per vier jaar visiteren waarbij een gestructureerd oordeel
wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren.
Formeel gezien zou Kennemer Wonen zich voor 1 januari 2011 moeten laten visiteren.
Door alle fusieactiviteiten is deze deadline niet gehaald. Inmiddels is het onderzoek
gaande en wordt op korte termijn de eerste rapportage verwacht. Voor de opgelopen
vertraging is bij Aedes uitstel aangevraagd en verkregen.
Hoewel de Governancecode geen bepaling kent voor het hebben van een
bestuursreglement heeft de Raad in 2010 besloten om zo'n reglement op te stellen. Medio
2011 wordt het (nieuwe) reglement door de Raad vastgesteld.
Persoonlijke leningen
Kennemer Wonen heeft zowel aan de leden van het Bestuur als aan de leden van de Raad
geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt. Ter bevestiging van de
Aedescode op dit punt heeft Kennemer Wonen in haar Treasurystatuut de volgende bepaling
opgenomen: "Kennemer Wonen sluit ten gunste van personeel, Bestuur of Raad geen
contracten af met betrekking tot hypothecaire leningen en geeft geen garanties op de
verstrekking van hypothecaire leningen door andere financiële instellingen."
Werkgeversrol
In 2010 is de samenstelling van het Bestuur gewijzigd. Zoals al eerder was afgesproken
heeft A.G.A. Boots per 1 juli 2010 gebruik gemaakt van een regeling om vervroegd uit te
treden. Vanaf genoemde datum is de heer H.J. Tromp de enige bestuurder van de
corporatie.

Ton Boots (links) reikt een cheque
uit aan penningmeester Erik
Manting van de Vriendenstichting
voor de Noorderhoeveschool. Dit
bedrag bestond uit giften die Ton
Boots ontving bij zijn pensioen.
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11. 10.
Vergaderingen
De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar 8 maal vergaderd. Daarnaast is er
een tweetal themabijeenkomsten geweest met een afvaardiging van het managementteam
en het Bestuur. De eerste themadag heeft Deloitte een toelichting gegeven op fiscalisering,
zijn de uitgangspunten voor het investeringsbeleid besproken en de landelijke ontwikkelingen
op volkshuisvestelijk gebied. Tijdens deze dag heeft de Raad van Commissarissen een
mutatiewoning bezocht.
Tijdens de tweede themadag is uitgebreid gesproken over het beleid van 2011 en de acties
per afdeling, over integraal risicomanagement en de Planning & Control cyclus t.b.v. de
kwartaalrapportage. Verder is aangegeven wat de ervaringen waren van de
stakeholdersgesprekken en zijn de actualiteiten n.a.v. de Europese Beschikking en het
regeerakkoord besproken. De themadag werd afgesloten met een bezoek aan
nieuwbouwproject De Daalder.
De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad en het Bestuur circa
14 dagen voor de respectievelijke vergadering van de Raad voorbereid.
Vaste onderwerpen op de agenda van de reguliere vergaderingen overeenkomstig de
Planning en Control-cyclus zijn: de begroting, het activiteitenplan, de kwartaalrapportage, het
volkshuisvestingsverslag, het financiële jaarverslag en de meerjarenbegroting inclusief het
meerjarenperspectief en de managementletter. Het vergaderschema van de Raad van
Commissarissen loopt daarbij parallel aan de bedrijfsvoeringcyclus. Ook komt jaarlijks het
continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting aan de orde, evenals de
zienswijze op prestaties
Onderstaand zijn naast bovengenoemde terugkerende zaken de meest belangrijke zaken
weergegeven, die in de vergaderingen behandeld zijn:
-

Projectinformatie rondom de ontwikkeling van het HMS terrein te Uitgeest
Projectinformatie rondom de ontwikkeling van Nieuw Geesterhage te Castricum
Projectinformatie rondom de ontwikkeling De Boogaert te Castricum
Aankoop de Elba in Heiloo
Vroonermeer Noord samenwerkingsovereenkomst Bouwfonds en concept
realisatieovereenkomst
Ontwerp fase Westerstraat in Alkmaar
Besluit zorgboerderij Stompetoren
Besluit haalbaarheidsfase project dienstencentrum Uitgeest
Besluit haalbaarheidsfase project "Big Mac" Uitgeest
Corporatie in perspectief
Treasury statuut en Treasury jaarplan
Audit procuratieregeling
PR-beleidsuitgangspunten
Aanpassing openingstijden informatiepunten
Opzet afdeling Bedrijfsvoering
Integraal risicomanagement
Integriteitsbeleid
Plan van aanpak cultuurtraject
Plan van aanpak visitatie
Integriteitonderzoek door VROM
Onderzoek integriteitsbeleid door CFV
Jaarverslag regionale klachtencommissie 2009
Bespreekverslagen overleg directeur-bestuurder met de huurderskoepel
Bespreekverslagen overleg directeur-bestuurder met de Ondernemingsraad
Visiedocument Aedesbestuur mei 2010
Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
Samenstelling Raad van Commissarissen
Planning en procedure werving 2 nieuwe commissarissen
Profielschets nieuwe commissarissen
Introductieprogramma nieuwe commissarissen
61

-

Advies rooster van aftreden en overgangsregeling zittingstermijn voor 2 leden van de
Raad
Beloningsstructuur Raad van Commissarissen
Prestatiedocumenten 2009 directeur-bestuurders
Verslag functioneringsgesprek directeur-bestuurder in oktober 2010
Autoregeling directeur-bestuurder
Overeenkomst uitdiensttreding A.G.A. Boots

De vergaderprocedure
Een week voor de vergadering worden de vergaderstukken toegezonden aan de leden van
de Raad van Commissarissen. 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 de Ondernemingsraad
In 2009 hebben de Raad van Commissarissen en de OR afgesproken minimaal eenmaal per
jaar met elkaar te overleggen. Op 18 oktober 2010 heeft een afvaardiging van de Raad
overleg gevoerd met de OR. Het was de eerste keer dat gesproken werd met de OR in
nieuwe samenstelling. Aan de orde kwamen de financiële positie en de relatie met het
onderhoudsbeleid, de visie op het bezit, het overleg met de directeur-bestuurder, de interne
communicatie en het jaarverslag. Geconstateerd werd dat de organisatie sinds de fusie een
duidelijke kwaliteitslag heeft gemaakt.
Overleg met belanghebbenden
Kennemer Wonen heeft in het kader van haar volkshuisvestelijke doelen een drietal
belanghebbende doelgroepen benoemd en voert met hen actief overleg (huurders,
gemeenten en overige stakeholders). Voor iedere doelgroep is een passende vorm van
overleg en communicatie vastgelegd.
Huurderskoepel
Op 2 november 2010 sprak de voltallige Raad en de twee leden van de Raad die per 1
januari 2011 benoemd zijn met de vertegenwoordiging van de huurdersorganisaties, de
zogenaamde huurderskoepel. Besproken zijn
de gevolgen voor zover bekend voor de
volkshuisvesting van het regeerakkoord en
Europese beschikking. Verder is gesproken
over de betrokkenheid van huurders bij
leefbaarheid.
De rol van de huurderscommissarissen in de
Raad van Commissarissen werd uitgelegd en
daarbij kwam ook naar voren dat het Bestuur
van Kennemer Wonen het aanspreekpunt is
voor de huurdersorganisaties. De
huurdersverenigingen hebben in dit overleg
tevens aangegeven dat zij nog geen
meerwaarde zien over te gaan naar één
huurdersvereniging, maar dat de samenhang
tussen de deelnemers/verenigingen erg
verbeterd is.
Gerda Kuyper (links) en Wil Amato leden
van de huurderskoepel
Commissies
In 2009 is besloten een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie in te stellen. Beide
commissies adviseren de Raad van Commissarissen, die uiteindelijk een besluit neemt. Voor
beide commissies is een reglement opgesteld. De reglementen zijn opgenomen op de
website van Kennemer Wonen.
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Remuneratiecommissie
Deze adviescommissie van de Raad is belast met het voeren van functionerings- en
beoordelingsgesprekken met de leden van het Bestuur en het doen van
bezoldigingsvoorstellen betreffende de leden van het Bestuur aan de Raad van
Commissarissen.
In juni 2009 is het op de fusieorganisatie toegespitste Reglement voor de
Remuneratiecommissie Kennemer Wonen door de Raad vastgesteld.
Het reglement beschrijft en formaliseert de verantwoordelijkheden,
gedelegeerde bevoegdheden en de werkwijze van de Remuneratiecommissie.
In het reglement is opgenomen dat er jaarlijks een verslag moet worden opgemaakt van de
werkzaamheden van de commissie.
De Remuneratiecommissie bestond in 2010 uit drie leden van de Raad van Commissarissen:
x H.P. Wokke (voorzitter),
x H. Breebaart en
x I.M.O. Pedroli
Het prestatiedocument 2010 omvat een negental punten. Rekening is gehouden met het
meerjarenbeleidplan. Ook is gezocht naar een goede afweging van zogenaamde harde en
zachte variabelen. Schriftelijk advies in 2010 werd uitgebracht over:
x Beoordelingsgesprekken over 2009 met de beide bestuurders, de heren Tromp en
Boots
x

Het functioneringsgesprek met de heer Tromp op 14 oktober 2010

De Remuneratiecommissie heeft in februari 2011 met de bestuurder zijn functioneren over
2010 geëvalueerd. De vooraf overeengekomen prestatieafspraken zijn daarbij als
uitgangspunt gehanteerd. Naar aanleiding hiervan is een advies aan de Raad van
Commissarissen uitgebracht om de directeur-bestuurder een variabel loon van 8% van zijn
bruto jaarloon toe te kennen. Dit advies is door de Raad op 17 februari 2011 overgenomen.
Auditcommissie
De Auditcommissie, ingesteld bij besluit van de Raad van Commissarissen d.d. 5 maart
2009, heeft als taak de Raad te adviseren over de verslaglegging van de Stichting en de
werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. De taakopdracht is vastgelegd in
een reglement op de Auditcommissie.
De Auditcommissie bestond in 2010 uit drie leden:
x M.J.M. Boekel (voorzitter)
x J. Ursem
x Y.M. Ypma
De commissie wordt bijgestaan door de interne controller.
De commissie is in het verslagjaar viermaal in een reguliere en eenmaal in een extra
vergadering bijeen geweest. Daarbij waren een bestuurslid en de controller aanwezig. De
vergadering over de jaarrekening werd bijgewoond door de accountants van KPMG.
Vaste onderwerpen op de agenda van de reguliere vergaderingen overeenkomstig de
Planning en Control-cyclus zijn: de begroting, het activiteitenplan, de kwartaalrapportage, het
volkshuisvestingsverslag, het financiële jaarverslag en de meerjarenbegroting inclusief het
meerjarenperspectief en de managementletter.
Over de volgende onderwerpen is door de commissie schriftelijk advies uitgebracht:
x Kwartaalrapportages
x Jaarverslagen en jaarrekeningen Kennemer Wonen 2009 en de
accountantsrapporten
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x
x
x
x
x
x

Treasurystatuut en treasury jaarplan
Begroting 2011 en meerjarenbegroting
Audit procuratieregeling
Toelichting Corporatie in perspectief
Nota integraal risicomanagement
Managementletter 2009 en 2010

Bij de instelling van de Auditcommissie is afgesproken deze eind 2010 te evalueren. Het
advies van de Auditcommissie is besproken en overgenomen door de Raad van
Commissarissen. Naast de wenselijkheid het reglement aan te passen aan enkele
geconstateerde omissies waren de conclusies als volgt:
-

In 2011 wordt invulling gegeven aan een afzonderlijk overleg met de accountant
conform de governance code
Er zal meer aandacht worden besteed aan de effecten van het beleid
In 2011 door te gaan met de Auditcommissie en eind 2011 opnieuw te bekijken of
een aparte Auditcommissie wenselijk is, met name in het licht van de teruggang van
het aantal leden naar vijf

Deskundigheidsbevordering
De leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
(VTW). De bijeenkomsten van deze vereniging worden regelmatig bijgewoond. Ook wordt
gebruikgemaakt van door de VTW aangeboden scholingsactiviteiten. De kosten hiervan
worden door de corporatie gedragen. Op deze wijze wordt de deskundigheid op peil
gehouden.
11.11.
Honorering Raad van Commissarissen
Mede gelet op het tijdsbeslag en de verantwoordelijkheden is de vergoeding op 1 juli 2008
vastgesteld op € 12.000 voor de voorzitter, € 10.000 voor de vicevoorzitter en € 8.000 voor
de leden op jaarbasis. In 2010 zijn deze bedragen gehandhaafd. In het belang van de
organisatie gemaakte kosten worden vergoed. Deze bedragen zijn in overeenstemming met
de aanbevelingen in de Adviesregeling "Honorering toezichthouders bij woningcorporaties".
11.12.
Regionale klachtencommissie
In het kader van de Governance meldt de Raad van Commissarissen dat hij kennis heeft
genomen van de jaarlijkse rapportage van de regionale klachtencommissie.
11.13.
Accountant
De Raad laat zich ondersteunen door een externe accountant. De controle is uitgevoerd door
KPMG.
De verstrekte controle opdracht omvat de volgende onderdelen:
- het accountantsverslag zoals bedoeld in artikel 27 Besluit beheer sociale huursector
(BBSH)
- controle jaarrekening
- rapporteren middels Management letter over:
Financiële en administratieve processen, administratieve organisatie en interne beheersing
van de bedrijfsprocessen incl. het onderzoek t.b.v. het solvabiliteitsoordeel van het CFV.
Medio 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van KPMG. Hierbij
heeft de Raad besloten om de opdracht m.b.t. de controle op de jaarrekening met één jaar te
verlengen, zodat in het voorjaar van 2011 een zorgvuldig en grondig aanbestedingstraject
met meerdere accountantsbureaus kan plaatshebben. Het uitgangspunt hierbij is de
opdracht te verlenen voor een periode van drie jaar (jaarrekeningen 2011, 2012 en 2013).
11.14.
Afscheid leden van de Raad
Op 10 december 2010 hebben wij afscheid genomen van mevrouw Pedroli en de heren
Ursem en Wokke. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de sociale woningbouw in
onze regio.
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Verklaring van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Woningstichting Kennemer Wonen spreekt een positief
oordeel uit over het gevoerde beleid binnen de rechtspersonen en haar ondernemingen in
het verslagjaar 2010. Dit oordeel is mede gebaseerd op de goedkeurende verklaringen van
KPMG Accountants.

Alkmaar, 30 mei 2011

G. Erents (voorzitter)

Y.M.Ypma

H. Breebaart (vicevoorzitter)

M.J.M. Boekel

W.J. Schotten

S. Pauw
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Verklaring van het bestuur
Het bestuur van Kennemer Wonen verklaart het jaarverslag over 2010 hierbij vast te stellen.
Tevens wordt hierbij verklaard dat alle uitgaven zijn gedaan in het belang van de
volkshuisvesting. De jaarrekening 2010 is gecontroleerd door KPMG Accountants.
Alkmaar, 30 mei 2011
Het bestuur

H.J. Tromp

66

