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1. Voorwoord
Betaalbare huurwoningen in leefbare wijken waar huurders zich thuis voelen, bij
woningcorporatie Mooiland zetten we daar samen de schouders onder. We willen voor
onze huurders namelijk graag een volwaardige woningcorporatie zijn. Wij willen thuis
geven aan onze huurders en de partijen waarmee wij samen werken. In 2016 kozen we
heel bewust voor een nieuwe strategische koers die dat mogelijk maakt. Daarmee was
2016 een waardevol en vruchtbaar jaar voor Mooiland.
Onze ambitie is om als volwaardige woningcorporatie een betaalbaar, kwalitatief goed en
energiezuinig thuis te bieden aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. We zijn herkenbaar,
aanspreekbaar en bereikbaar voor huurders. We weten wat er speelt in de buurt waarin zij wonen.
We wijzen huurders op eigen verantwoordelijkheden, maar zijn er wel voor dat extra steuntje in de
rug als dat soms nodig is.
Onze nieuwe ondernemingsstrategie beschrijft hoe wij binnen nu en tien jaar deze volwaardige
woningcorporatie worden in een kleiner gebied rond onze kernregio Noordoost-Brabant. Elders in
Nederland dragen we onze woningen en taken over aan andere partijen. Dat doen we op een
verantwoorde wijze. Even verantwoord zijn wij in de besteding van de middelen die daarbij
vrijkomen. Doelmatig inzetten van maatschappelijk geld staat voorop in ons denken en handelen.
Op die manier zorgen we er bij Mooiland voor dat we niet alleen nu goede en betaalbare
huisvesting kunnen bieden aan onze doelgroep, maar ook in de toekomst.
Dienstverlening
Om de nieuwe strategie waar te kunnen maken, is een organisatie nodig die daar qua structuur,
processen en houding en gedrag klaar voor is. In het najaar van 2016 is een start gemaakt om
deze transitie in gang te zetten. Voorbereidend onderzoek toont aan dat we eerst onze
basisprocessen verder op orde moeten brengen om goed te kunnen bepalen welke omvang de
organisatie van Mooiland in de toekomst nodig heeft. De komende tijd werken we daarom hard aan
het optimaliseren van de inrichting van onze klantprocessen en de houding en gedrag van
medewerkers. We weten inmiddels wel welke waarden passen bij onze nieuwe koers. Elke dag iets
beter, gezond verstand, helder en attent: dat zijn waarden die horen bij onze organisatie.
Samenwerking met huurders en gemeenten
Met de zorg voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voorziet Mooiland in een belangrijke
maatschappelijke opgave. We betrekken daarom maatschappelijke partners zoals gemeenten en
huurders intensief bij ons werk. Met alle gemeenten in Noordoost-Brabant maakte Mooiland in
2016 prestatieafspraken. Ook lokale huurdersvertegenwoordigingen waren daarbij betrokken.
Hoewel diverse gemeenten in Noordoost-Brabant nog geen actuele woonvisie hadden, werd het
toch wederzijds gewaardeerd om op deze manier concrete afspraken te maken. Met de beide
koepels van huurdersorganisaties die Mooiland kent, was daarnaast in 2016 wederom intensief en
goed contact over diverse onderwerpen, zoals de ontwikkeling van de nieuwe strategie en het
huurbeleid.
Woningwet
Het jaar 2016 stond voor de gehele corporatiesector verder voor een groot deel in het teken van
het invoeren en aanpassen van procedures en processen als gevolg van wijzigingen in wet- en
regelgeving. Het voorbereiden van de scheiding van sociale en commerciële activiteiten, de
invoering van het passend toewijzen en de indeling in woningmarktregio’s zijn slechts enkele
voorbeelden van wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe Woningwet. De administratieve lasten
en regeldruk nemen hierdoor toe en de regelmatig wijzigende regelgeving vraagt om een wendbare
organisatie. Bij het opstellen van de nieuwe strategie vormde de wet- en regelgeving daarom ook
een bijzonder punt van aandacht.
Wij geven thuis
Het jaar 2016 was voor Mooiland kortom een jaar van koers kiezen. We hebben die koers
gevonden. Die koers ligt dichtbij huis en dichtbij onze huurders. We willen een volwaardige
corporatie zijn. Een corporatie die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is, weet wat er speelt
in de wijk en oog en oor heeft voor sociale vraagstukken. En een corporatie die verantwoord
omgaat met maatschappelijke middelen. De komende tijd gaan wij aan de slag om de nieuwe
koers in de praktijk te brengen en dit allemaal waar te maken. Wij geven thuis.
Anne Wilbers, bestuurder Mooiland
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2. Over Mooiland
Mooiland is een woningcorporatie met meer dan 27.000 verhuureenheden verspreid over 127
gemeenten in heel Nederland. Aan de ene kant is er sprake van een sterke concentratie van bezit
in een aantal gemeenten in Noordoost-Brabant en het Noord-Limburgse Gennep (ca. 16.000
verhuureenheden in 10 gemeenten). Aan de andere kant is het bezit van Mooiland zeer
versnipperd over de rest van Nederland (ca. 11.000 verhuureenheden in 117 gemeenten). Op de
onderstaande kaart is de spreiding van het bezit van Mooiland over Nederland weergegeven.

2.1 Kerngegevens woningbezit Mooiland 2016
Het totale bezit van Mooiland bestaat uit 26.060 huurwoningen en 986 andere verhuureenheden.
In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt naar huurprijs en type vastgoed. In de tabel
rechts daarvan is de ontwikkeling van de woningvoorraad in 2016 in beeld gebracht. Verderop in
dit jaarverslag kunt u meer informatie en toelichting vinden over de ontwikkeling van de voorraad
in het afgelopen jaar. In de bijlage is het bezitsoverzicht uitgesplitst per gemeente.
Woningvoorraad Mooiland

2016

2015

2.446
18.459

2.804
18.968

2.1 Betaalbaar laag (409,92 – 586,68)

15.155

15.883

2.2 Betaalbaar hoog (586,68 – 628,76)

3.304

3.085

4.004
1.057
94
26.060

3.514
1.160
83
26.529

A: Huurwoningen (categorie in €)
1: Goedkoop (tot 409,92)
2: Betaalbaar (409,92 – 628,76)

3: Duur tot huurtoeslaggrens (628,76 – 710,68)
4: Duur boven huurtoeslaggrens (boven 710,68)
B: Onzelfstandige overige wooneenheden
Totaal woongelegenheden
C: Niet-woongelegenheden
1: Garages
2: Bedrijfsruimten/winkels
3: Overig bezit
Totaal niet-woongelegenheden
Totaal verhuureenheden

Ontwikkeling
woningvoorraad
Stand per 1-1
Sloop
Verkoop
Aankoop
Nieuwbouw huur
Overig
Stand per 31-12

767
205
14
986

768
139
99
1.006

27.046

27.535

2016

2015

27.535

27.505

-38
-615
1
154
9

-137
-498
293
442
-70

27.046

27.535
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2.2 Ondernemingsstrategie 2016 – 2026 in het kort
Mooiland heeft in 2016 een nieuwe ondernemings- en portefeuillestrategie vastgesteld voor de
periode tot en met 2026. Na een zorgvuldig proces verdeeld over verschillende fases (bestuurlijke
oriëntatie, omgevings- en woningmarktanalyse en het formuleren van de koers) is de nieuwe
strategie in september vastgesteld. Met de nieuwe strategie kan Mooiland nu en in de voorzienbare
toekomst adequaat antwoord geven op de volkshuisvestelijke- en maatschappelijke uitdagingen
waar wij voor staan.
Mooiland wil graag een woningcorporatie zijn zoals de samenleving die wil zien: een corporatie die
een betaalbaar, kwalitatief goed en energiezuinig thuis geeft aan mensen die daar niet zelf in
kunnen voorzien. En een corporatie die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders
en samenwerkingspartners. Die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk en
sociale vraagstukken.
Een volwaardige woningcorporatie, dat is wat wij willen zijn. In ons kernwerkgebied NoordoostBrabant (incl. Gennep) zijn wij die corporatie. Daar staan nu al de meeste van onze sociale
huurwoningen en daar zijn we van oudsher een belangrijk partner in het huisvesten van de sociale
doelgroep. Die volwaardige woningcorporatie kunnen we echter niet overal zijn. Buiten NoordoostBrabant is ons bezit sterk versnipperd. We zien dat andere corporaties daar met hun netwerk meer
kunnen betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekken we ons tot 2026 geleidelijk terug uit
grote delen van Nederland. We beginnen daarbij met de gebieden die het verst van NoordoostBrabant af liggen (Noord-Nederland). We trekken ons terug door onze woningen in goede staat te
verkopen of over te dragen (bij voorkeur aan andere woningcorporaties).
Wij geven thuis
Thuis geven als volwaardige woningcorporatie. Dat is onze belangrijkste opgave voor de komende
tien jaar. Daarom maken we tot 2026 actief werk van:











Betaalbare woonlasten (huur, energielasten, servicekosten) voor onze huurders.
Kwalitatief goede woningen die toekomstbestendig zijn en geschikt voor alle levensfasen.
Duurzame woningen. Op weg naar een energieneutrale toekomst is onze eerste stap om
alle bestaande woningen naar minimaal energielabel B te brengen. In Noordoost-Brabant
gaan we de komende jaren zelfs verder door een deel van de woningen te laten voldoen
aan de BENG-normering (Bijna Energie Neutraal Gebouw).
Samen met partners en collega-corporaties zorgen voor voldoende geschikte sociale
huurwoningen in Noordoost Brabant.
Het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan prettige wijken en fijn samen wonen.
Huurders die een extra steuntje in de rug nodig hebben helpen we samen met onze
partners in wonen, welzijn en zorg op weg.
Een betere dienstverlening voor onze huurders.
Goede overdracht van de woningen die wij verkopen.
Verantwoorde en doelmatige besteding van middelen die vrijkomen uit de verkoop. De
middelen zetten we vooral in voor betaalbare, kwalitatief goede, energiezuinige en
voldoende sociale huurwoningen. Vinden we geen doelmatige bestemming, dan
ondersteunen we andere corporaties in hun opgave.

Bij Mooiland maken we onze ambities op verschillende manieren waar. Door ons werk elke dag een
stukje beter te doen, onze dienstverlening op orde te brengen en te werken aan tevreden
huurders. Maar ook door helder te zijn over ieders verantwoordelijkheden en over onze taak als
woningcorporatie. Regels zijn er om te volgen, maar we volgen ook ons gezond verstand als dat
nodig is om huurders echt te helpen. Om dat te kunnen doen luisteren we naar onze huurders om
te weten wat leeft en speelt. We denken mee en zijn attent. Zo geven wij thuis.
Vervolg
Met deze nieuwe koers is duidelijk waar Mooiland de komende jaren voor gaat. Vanaf september
zijn we aan de slag gegaan om de nieuwe koers in de praktijk te brengen zodat we dit alles waar
kunnen maken. Op diverse onderdelen worden de hoofdpunten van de nieuwe koers van Mooiland
in dit jaarverslag al toegelicht, bijvoorbeeld als het gaat om betaalbaarheid en duurzaamheid. Een
uitgebreidere toelichting op de nieuwe strategie van Mooiland is te vinden op de website van
Mooiland en in het online jaarmagazine op http://jaarverslag2016.mooiland.nl.
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3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Het zorgen voor betaalbare en goede huisvesting behoort tot de kerntaken van woningcorporaties
en hoort ook tot de landelijke rijksprioriteiten voor de volkshuisvesting. Dit hoofdstuk beschrijft hoe
Mooiland om gaat met de betaalbaarheid van het wonen en gaat daarnaast in op diverse andere
aspecten rondom verhuur van onze woningen en de kwaliteit van onze dienstverlening.
3.1 Betaalbaarheid en huurbeleid
Onderzoek toont aan dat de betaalbaarheid van wonen onder druk staat en dat vooral minima en
(eenouder)gezinnen met kinderen daar last van hebben, evenals huurders die net niet in
aanmerking komen voor huurtoeslag. Steeds meer huishoudens ervaren betalingsproblemen en
leven op de armoedegrens. Het betaalbaar houden van het wonen is een gezamenlijke opgave van
de overheid, woningcorporaties, gemeenten en de huurder zelf. De woonlasten worden beïnvloed
door huur, servicekosten, gemeentelijke lasten en energielasten.
Mooiland geeft thuis door te werken aan betaalbare woonlasten voor huurders. Wij kunnen de
woonlasten direct beïnvloeden via ons huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging en door scherp te
zijn op te hoge servicekosten. De energielasten kunnen we gedeeltelijk beïnvloeden door het
nemen van energiebesparende maatregelen. Betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt van
Mooiland, maar vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en goed rentmeesterschap moeten we bij het
aspect betaalbaarheid ook telkens de balans tussen prijs en kwaliteit goed in de gaten houden. In
2016 bedroeg de gemiddelde huurprijs van onze huurwoningen € 536,98.
De principes vanuit de nieuwe strategie van Mooiland vormen, naast de wettelijke kaders,
belangrijke uitgangspunten bij de vorming van het nieuwe huurbeleid van Mooiland. Vanaf mei
2016 is binnen Mooiland een projectgroep concreet gestart met het opstellen van het nieuwe
huurbeleid. Er zijn daarbij een aantal varianten onderzocht. De huurderskoepels zijn door middel
van meerdere themabijeenkomsten in het denken en ontwikkelen van deze varianten betrokken en
worden bij de uiteindelijke keuze voor een specifieke variant om advies gevraagd. Naar
verwachting wordt in de eerste helft van 2017 het nieuwe huurbeleid van Mooiland vastgesteld en
kan de implementatie daarvan starten.
Huurverhoging 2016
Mooiland heeft bij de jaarlijkse huurverhoging in 2016 een gematigde huurverhoging gevraagd. Er
is bij de huurverhoging rekening gehouden met inkomen en draagkracht van de huurders. Ook is
er bij de huurverhoging dit jaar een differentiatie aangebracht tussen de huurverhoging voor
huurders in het kernwerkgebied Noordoost-Brabant/Gennep en het overige werkgebied waar
Mooiland actief is. Een belangrijke reden voor deze gedifferentieerde huurverhoging is dat er
sprake is van een fors verschil in prijs-kwaliteitverhouding tussen onze huurwoningen in
Noordoost-Brabant/Gennep (gemiddeld 66% van de maximaal redelijke huur) en de rest van het
woningbezit van Mooiland verspreid over het land (gemiddeld 80% van de maximaal redelijke
huur). Het streven bij de huurverhoging 2016 was om dit verschil kleiner te maken. In het schema
hieronder is per inkomensdoelgroep en per regio in beeld gebracht welke huurverhoging huurders
hebben gekregen:

Noordoost-Brabant/Gennep
Overig werkgebied

t/m €34.678
1%
0%

€34.679 - €44.360
1,6%
0,6%

> €44.360
2,6%
0,6%

Huursom
Nieuw in 2016 was de invoering van de huursombenadering. De overheid stelt vanaf nu een
maximum aan de stijging van de totale huursom. Eerder werd alleen aan de jaarlijkse
huurverhoging een wettelijk maximum gesteld. Met de huursombenadering ontstaat meer ruimte
om de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging te laten variëren. Woningen die nu een relatief lage
huurprijs hebben, kunnen hierdoor bijvoorbeeld een hogere huurverhoging krijgen dan woningen
die nu al een passende prijs hebben. Met de maximale huursomstijging blijft de overheid de prijzen
in de sociale huursector reguleren, maar daarbinnen krijgen corporaties dus meer flexibiliteit om de
prijs-kwaliteitverhouding van woningen met elkaar in overeenstemming te brengen. Vanaf 2017
wordt de huursomstijging over het hele jaar gemeten. In 2016 was de maatregel nieuw. Daarom is
alleen bijgehouden of de totale stijging van de huursom bij de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli
2016 niet hoger was dan 1%. De totale huursom van Mooiland steeg bij de jaarlijkse
huurverhoging met 0,76% en bleef daarmee binnen de nieuwe wettelijke norm.
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3.2 Verhuur en toewijzingen
Het verhuren van woningen is één van de belangrijkste klantprocessen van onze organisatie. In
2016 had Mooiland zelf 2.615 zogeheten mutaties (nieuwe verhuringen binnen de bestaande
woningvoorraad). Dit komt neer op een mutatiegraad van 8,8%. Het grootste deel van onze sociale
huurwoningen (80%) moeten we toewijzen aan mensen met een huishoudinkomen op jaarbasis
lager dan € 35.739. 10% van de vrijkomende woningen mogen toegewezen worden aan
middeninkomens (tussen € 35.739 en € 39.874). De resterende 10% mag aan mensen met een
hoger inkomen worden toegewezen. In 2016 verhuurde Mooiland 93,9% van de sociale huurwoningen aan mensen met een inkomen onder de grens van € 35.739. 4,9% van de woningen is
toegewezen aan huishoudens met een inkomens tussen € 35.739 en € 39.874. Aan de huishoudens
met inkomens boven de grens van € 39.874 heeft Mooiland 1,2% van de woningen toegewezen.
Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 is passend toewijzingen ingevoerd. Het is voor woningcorporaties nu wettelijk
verplicht om nieuwe huurders die op basis van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag alleen
nog huurwoningen toe te wijzen met een passende huurprijs. Afhankelijk van de samenstelling
komen huurtoeslaghuishoudens alleen nog in aanmerking voor woningen met een huurprijs tot €
586,68 (één- en tweepersoonshuis-houdens) of € 628,76 (meerpersoonshuishoudens). Eind 2015
was al veel werk verzet om ervoor te zorgen dat de systemen en processen van Mooiland op tijd
waren aangepast op deze nieuwe toewijzingsregels. Ook zijn er toen afspraken gemaakt met
partijen die namens Mooiland woningen verhuren (intermediaire verhuur). Ondanks de zorgvuldige
voorbereiding leidde de invoering van deze ingrijpende maatregel begin 2016 wel tot veel extra
vragen vanuit onze woningzoekenden.
Eind 2016 kunnen we de balans van het eerste jaar werken met de nieuwe passend toewijzenregels opmaken. In 2016 zijn 99,2% van onze woningtoewijzingen passend conform deze nieuwe
regelgeving geweest. De norm is vanuit de wetgever dat minimaal 95% van de toewijzingen
passend moest zijn. Mooiland zit dus ruim binnen deze norm. In de eerste maanden van 2016 zijn
de woningtoewijzingen maandelijks intensief gecontroleerd op het voldoen aan de nieuwe passend
toewijzen-regels en dit heeft tot een verdere verbetering van de kwaliteit en volledigheid van
toewijzingsdossiers geleid. Een belangrijk aandachtspunt naar de toekomst toe is het hebben van
voldoende beschikbare sociale huurwoningen binnen de diverse prijssegmenten van het passend
toewijzen. Hier wordt bij het opstellen van het nieuwe huurbeleid nadrukkelijk op gelet.
Woonruimteverdeling
Huurwoningen die vrij komen, verhuren we opnieuw op basis van het eigen woonruimteverdeel
(WRV)-systeem of via een regionaal WRV-systeem waar meerdere verhuurders in deelnemen. Het
merendeel van ons woningbezit verhuren we aan de hand van ons eigen WRV-systeem. Dit geldt
vooral voor ons bezit in Noordoost-Brabant en Gennep.
Mooiland heeft het eigen woonruimteverdeelsysteem in 2016 vernieuwd. Woningzoekenden kunnen
vanaf augustus 2016 alle woningen die Mooiland zelf te huur aanbiedt vinden op de nieuwe website
www.mijnwoningzoeken.nl. Dit nieuwe woningzoekendenportaal is gebruikersvriendelijker, geschikt
voor pc, tablet en smartphone en bevat geavanceerde zoekfunctionaliteiten. Het nieuwe
woningzoekendenportaal is ook voor Mooiland op diverse vlakken een verbetering. Zo maakt de
nieuwe website meer automatisering in het verhuurproces mogelijk en het nieuwe portaal is
bovendien beter vindbaar voor zoekmachines.
Het woningbezit van Mooiland buiten Noordoost-Brabant / Gennep verhuren we regelmatig via
regionale woonruimteverdeelsystemen zoals ‘Entree’ in de regio Arnhem-Nijmegen of ‘Woonkeus’
in de Stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer. Inmiddels is Mooiland bij meer dan 25 van
dergelijke verhuursystemen aangesloten, waarvan sommige een eigen urgentieregeling hebben. In
2016 is besloten om voor de verhuur van onze 340 woningen in de omgeving Helmond- Eindhoven
per april 2017 aan te sluiten bij het systeem ‘Wooniezie’. Ook de woningen van Mooiland in
Oosterhout en Zundert, die wij eerder via de website van collega-corporatie Thuisvester aanboden,
verhuren wij nu via een regionale verdeelsysteem, namelijk ‘Klik voor Wonen’. Dit komt omdat
Thuisvester zich daar in 2016 bij heeft aangesloten.
Leegstand
Bij het verhuren van woningen en bedrijfspanden is het van belang om leegstand tot een minimum
te beperken. Leegstand ontstaat onder meer als er niet direct na het vertrek van de ene huurder
aansluitend een nieuwe huurder is. Ook bij groot onderhoud, renovatie, sloop of verkoop staan
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huurwoningen soms voor langere tijd leeg. Mooiland liep als gevolg van leegstand in 2016 een
bedrag van € 3.205.381 aan huurinkomsten mis (2015: € 3.951.143). Dit noemen wij huurderving.
De huurderving over 2016 bedraagt 1,8% van de totale huuropbrengsten van Mooiland (2015:
2,3%).
Deze reductie in huurderving van bijna € 750.000 ten opzichte van vorig jaar is onder andere het
gevolg van de extra aandacht voor het bestrijden van langdurige leegstand en het verbeteren van
de verhuurbaarheid van structureel moeilijk verhuurbare woningen. Daarnaast is Mooiland in 2016
gestart met een pilot waarin het vroeg opzeggen van de huur wordt beloond. Huurders die
minimaal twee maanden van tevoren hun huur opzegden, kregen in de periode van september t/m
december een VVV-bon van 75 euro. Het voordeel voor Mooiland is dat er meer tijd is om een
passende nieuwe huurder te vinden en indien nodig reparaties aan de woning uit te voeren. Ook
wordt de kans op direct aansluitende verhuur groter. De pilot is goed verlopen en vooral ook
vanwege het positieve effect op de klantwaardering is besloten dit in 2017 structureel vorm te
geven.
Huurachterstanden en ontruimingen
Door diverse omstandigheden kan het gebeuren dat huurders niet op tijd hun huur betalen. Dit
heeft voor Mooiland negatieve gevolgen, waaronder toename in deurwaarderskosten,
ontruimingen, schuldsanering en oninbare vorderingen. We hadden in 2016 opnieuw te maken met
aanzienlijke huurachterstanden. Op 31 december 2016 moesten we nog € 2.805.294 aan
achterstallige huurinkomsten ontvangen. Dit is 1,52% van de totale huursom over 2016 (inclusief
voorschot servicekosten, 2015: € 3.432.988, 2,02%). Het monitoren van achterstanden en het zo
snel mogelijk aangaan van de dialoog met huurders over huurachterstanden, zijn van groot belang
bij het verhelpen en voorkomen van achterstanden. De extra inzet op dit vlak in het afgelopen jaar
heeft geleid tot een reductie van de huurachterstanden van meer dan € 600.000. Het reduceren
van huurachterstanden blijft een continu punt van aandacht.
Stelselmatige huurachterstanden, maar ook ernstige overlast en woonfraude (bijvoorbeeld illegale
doorverhuur of drugsverkoop vanuit de woning) kunnen redenen zijn om de huurovereenkomst te
beëindigen en de woning te ontruimen. In 2015 zijn er 180 aanzeggingen tot ontruiming gedaan.
In 59 gevallen kwam het daadwerkelijk tot ontruiming (2015: 166 aanzeggingen 49 ontruimingen).
In 51 gevallen was de ontruiming het gevolg van stelselmatige huurachterstanden, in vier gevallen
is ontruimd vanwege overlast, twee ontruimingen zijn in gang gezet vanwege hennepteelt en twee
vanwege onrechtmatige bewoning.
Bijzondere toewijzingen
Naast de reguliere woonruimteverdeling wijzen we ook woningen toe aan mensen in bijzondere
situaties. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om situaties waarin een aangepaste woning nodig is voor
de huisvesting van iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking. Vanaf medio 2016 heeft
Mooiland de aanpak voor dit soort bijzondere toewijzingen gewijzigd. Voorheen werkte Mooiland
met een eigen systeem van woonindicaties. Nu hanteren we een systeem waarbij we, in het geval
van fysieke beperkingen, op basis van het WMO-advies vanuit de gemeente bepalen of er
voorrangshuisvesting nodig is. In overleg met de zorgfunctionaris van de gemeente bepalen we
samen met welke prioriteit een geschikte woonruimte moet zijn aangeboden. Er kan ook om
specifieke sociale redenen voorrangshuisvesting noodzakelijk zijn. Hiervoor heeft Mooiland een
eigen afwegingskader opgesteld. In de tweede helft van 2016 heeft Mooiland zeven woningen in
het kader van voorrangshuisvesting toegewezen. Het ging daarbij in vijf gevallen om
voorrangshuisvesting vanwege medische redenen en in twee gevallen vanwege sociale redenen.
Huisvesting vergunninghouders
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) moeten door gemeenten passende
woonruimte worden aangeboden. Alle gemeenten krijgen ieder half jaar daarvoor een taakstellend
aantal vergunninghouders toegewezen. Voor de huisvesting van deze bijzondere doelgroep werken
gemeenten vaak samen met woningcorporaties en dus ook met Mooiland. Het huisvesten van
urgente doelgroepen zoals vergunninghouders is benoemd als een rijksprioriteit voor de
volkshuisvesting. De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders is in 2016 fors
gestegen ten opzichte van 2015 (+53%). Dit heeft een grote impact op de reguliere woningtoewijzing van corporaties. De wachttijd voor alle woningzoekenden loopt daardoor immers op.
Door de forse stijging van het aantal vergunninghouders dat gehuisvest moet worden, heeft
Mooiland in 2016 intensief gezocht naar alternatieven en mogelijkheden om de vergunninghouders
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van een woning te voorzien en tegelijk het aanbod voor reguliere woningzoekenden op peil te
houden. Zo is een deel van de huurwoningen die eigenlijk bedoeld waren om individueel te
verkopen gebruikt voor verhuur aan vergunninghouders. In 2016 zijn hiervoor 21 van deze voor
verkoop gelabelde woningen in de regio Noordoost-Brabant en Gennep ingezet. Ook zijn twee
projecten gestart om niet-woningen te transformeren tot woonruimte die ingezet kan worden voor
de taakstelling. Het betreft een voormalige huisartsenpraktijk in Oploo en een voormalige school in
Mill.
Met diverse gemeenten zijn in 2016 daarnaast gesprekken gevoerd om de te komen tot een
versnelling van de nieuwbouwproductie met het oog op de taakstelling. Ook is onderzoek gedaan
naar de realisatie van tijdelijke woonunits voor alleenstaande vergunninghouders en kamergewijze
verhuur van zelfstandige huurwoningen. Omdat de omvang van de groep alleenstaande
vergunninghouders minder groot werd dan verwacht, zijn de plannen voor tijdelijke woonunits
uiteindelijk niet doorgezet. De taakstelling voor de eerste helft van 2017 is beduidend lager dan in
2016 (-40%). Vooralsnog gaat Mooiland er daarom vanuit dat de huisvesting van
vergunninghouders in 2017 opgelost kan worden binnen de bestaande voorraad (incl. toevoegingen
in 2017).
In totaal heeft Mooiland in 2016 233 huurwoningen toegewezen aan vergunninghouders waar in
totaal 399 mensen zijn gehuisvest (2015: 134 woningen, 325 personen). Hieronder is een
overzicht opgenomen van het aantal toewijzingen uitgesplitst per gemeente:
Gemeente
Bernheze
Boxmeer
Cuijk
Gennep
Grave
Landerd
Mill en Sint Hubert
Oss
’s-Hertogenbosch
Sint Anthonis
Overig werkgebied Mooiland
Totaal

Aantal personen
43
49
60
25
25
29
18
33
13
21
83
399

Aantal woningen
16
23
37
12
15
7
12
22
8
14
67
233

3.3 Dienstverlening
Mooiland werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Waar kunnen wij
het beter doen in onze dienstverlening naar onze huurders en andere klanten? Dat vinden wij
belangrijk om te weten en daarom halen we deze informatie rechtstreeks op door via online
onderzoek feedback te vragen aan huurders die kort daarvoor in contact zijn geweest met
Mooiland.
Een aantal resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt voor het onderdeel huurdersoordeel in
de Aedes-benchmark. Met behulp van deze benchmark worden de prestaties van vrijwel alle
corporaties in Nederland in beeld gebracht en vergelijkbaar gemaakt. De totaalscore op het aspect
huurdersoordeel wordt in beeld gebracht met een score A, B of C. Mooiland heeft in de benchmark
over het jaar 2016 een C behaald op het onderdeel huurdersoordeel. Dit is lager dan gemiddeld en
ook minder dan het oordeel dat Mooiland in 2015 op dit punt had (B-score).
Deze lagere score wordt vooral veroorzaakt doordat het huurdersoordeel voor reparatieverzoeken
is gedaald van een 7,7 naar een 7,2. Reparatieverzoeken bepalen voor 55% het huurdersoordeel.
Huurders zijn minder tevreden over de snelheid van afhandeling en het resultaat na reparatie. Er is
daarbij wel een aanmerkelijk verschil tussen de beoordeling van reparatieverzoeken in NoordoostBrabant (gemiddeld 7,5) en in het overige werkgebied van Mooiland (gemiddeld 6,8). In 2016 is
voor het eerst ook in het overige werkgebied het huurdersoordeel op dit vlak gemeten. Dit
verklaart voor een belangrijk deel de daling op dit vlak in het afgelopen jaar.
Het oordeel van nieuwe huurders is met een 7,3 wel gestegen ten opzichte van een 6,6 een jaar
eerder. Dit komt door onze inspanningen in het terugdringen van de leegstand, aanpassingen in
het verhuurproces en betere communicatie. Het oordeel van vertrekkende huurders is gelijk
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gebleven. Het verbeteren van de dienstverlening en daarmee samenhangend het verhogen van de
klanttevredenheid vormen voor Mooiland in 2017 een belangrijk speerpunt.
Klachten
We doen ons best om goede dienstverlening en kwaliteit te leveren, maar het kan zijn dat
huurders, woningzoekenden of omwonenden ontevreden zijn over een actie (of het uitblijven van
actie) door Mooiland. Zij kunnen dan met hun klachten in de eerste plaats terecht bij Mooiland. In
2016 heeft Mooiland 940 klachten ontvangen. Grofweg de helft van deze klachten had te maken
met reparatieverzoeken. Een kwart van de klachten ging over beheerzaken zoals groenonderhoud
en schoonmaak, maar ook bijvoorbeeld overlastbemiddeling. De rest van de klachten betrof zaken
zoals het verhuurproces, afrekening van servicekosten en onderhoudsprojecten. Mooiland
registreert klachten centraal en de voortgang van de afhandeling van de klachten wordt
gemonitord. Over de aantallen en soorten klachten en de klachtenafhandeling wordt periodiek
gerapporteerd aan leidinggevenden. Naar aanleiding van de klachten wordt ook gekeken naar
mogelijkheden tot verbetering van processen en het aankaarten van inefficiënties.
Bezwarencommissie
Als de klant van mening is dat een klacht via de interne procedure van Mooiland niet goed is
opgelost, kan die persoon in bezwaar gaan bij de bezwarencommissie Mooiland. Dit is een
onafhankelijke commissie bestaande uit vier personen die oordeelt of een bezwaar gegrond of
ongegrond is. De commissie adviseert de directie van Mooiland hoe de klacht verder af te
handelen. Mooiland kan alleen gemotiveerd van dit advies afwijken.
In 2016 ontving de bezwarencommissie in totaal 38 klachten. Hiervan zijn negentien klachten
behandeld door de commissie (schriftelijk of tijdens een zitting). De overige klachten zijn niet
ontvankelijk verklaard omdat de interne procedure nog niet was afgerond. Van de behandelde
klachten zijn er zes gegrond en tien ongegrond verklaard. Eén zaak is geseponeerd. Twee klachten
zijn nog in behandeling en worden in 2017 afgehandeld. Het advies van de bezwarencommissie is
in alle gevallen door Mooiland overgenomen. In het eigen jaarverslag van de bezwarencommissie
Mooiland wordt uitgebreid verslag gedaan van de werkzaamheden en de geschillen in 2016.
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4. Kwaliteit en duurzaamheid
Het goed onderhouden van de meer dan 27.000 verhuureenheden van Mooiland en het
ontwikkelen van de woningvoorraad zodat deze ook voor de toekomst goed aan blijft sluiten op de
actuele volkshuisvestelijke vragen, zijn belangrijke uitdagingen waar we bij Mooiland dagelijks aan
werken. Dit hoofdstuk beschrijft enerzijds de inzet van Mooiland voor wat betreft woningkwaliteit,
onderhoud en duurzaamheid, en anderzijds de transformatie van de woningvoorraad in het
afgelopen jaar om die voorraad passend en toekomstbestendig te houden.
Als onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwe strategie van Mooiland hebben we ook onze
ambities op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen opnieuw geformuleerd.
Kwaliteit en duurzaamheid horen steeds nadrukkelijker bij elkaar. Een kwalitatief goede woning
hoort naast basisvereisten zoals schoon, veilig en zonder gebreken ook energiezuinig te zijn.
4.1 Onderhoud en kwaliteit
Onze woningen staan er over het algemeen kwalitatief goed voor, zo blijkt uit uitgevoerde
conditiemetingen. We blijven continu werken aan de verbetering van die kwaliteit. Aan de
buitenkant verhelpen we problemen en zorgen we voor goed schilderwerk. Aan de binnenkant
vervangen we waar nodig oude badkamers en keukens. Woningen die hun levensduur voorbij zijn,
vervangen we door moderne en kwalitatief passende huurwoningen. De huidige markt vraagt
daarnaast om huizen waarin verschillende doelgroepen kunnen wonen. We investeren daarom
meer in de realisatie van nultredenwoningen en zorggeschikte woningen dichtbij voorzieningen.
Onderhoudsuitgaven 2016
In 2016 gaf Mooiland in totaal € 29,6 miljoen uit aan onderhoud (2015: € 27,4 miljoen).
Gemiddeld komt dit per zelfstandige huurwoning uit op een bedrag van € 1.140. Het grootste deel
van de onderhoudsuitgaven in 2016, € 19,2 miljoen, zit in het planmatig onderhoud. Het gaat dan
om activiteiten zoals schilderwerk of het vervangen van kozijnen. Een meerjaren
onderhoudsplanning brengt dit planmatige onderhoud voor de langere termijn in kaart.
Bij andere vormen van onderhoud gaat het voornamelijk over onderhoudskosten als gevolg van
klachten (€ 4,6 miljoen), onderhoud wanneer een woning vrij komt (mutatieonderhoud, € 2,7
miljoen) en reguliere onderhoudskosten aan bijvoorbeeld CV-ketels en liften (contractonderhoud, €
4,9 miljoen). Deze gepresenteerde bedragen van niet planmatig onderhoud zijn exclusief de
dekking van de eigen onderhoudsdienst (€ 1,4 miljoen) en de doorbelasting aan huurders (€ 0,4
miljoen).
4.2 Duurzaamheid
Mooiland zet in op een forse verbetering van de duurzaamheid van onze woningen. Dit doen we op
een pragmatische en toekomstgerichte wijze. Een energiezuinige en duurzame woning is goed voor
de huurder omdat de energielasten dalen en het wooncomfort toeneemt, goed voor het milieu
omdat de CO2-uitstoot daalt en ook goed voor Mooiland omdat de (toekomst)waarde van de
woning toeneemt. Het verduurzamen van de woningvoorraad is ook één van de rijksprioriteiten
voor de volkshuisvesting. In 2026 willen we dat al onze huurwoningen minimaal energielabel B
hebben. Om dit doel te halen moet in de komende jaren tweederde van onze woningen worden
aangepakt.
Onze ambitie op het gebied van duurzaamheid gaat echter nog verder dan alleen alle woningen
minimaal op energielabel B in 2026. Over tien jaar willen we ook dat twintig procent van onze
woningen aan de buitenkant zijn aangepakt zodat ze (bijna) energieneutraal zijn. Energieneutraal
bouwen is op het moment nog sterk in ontwikkeling. Vooral op het vlak van de technische
installaties is er zowel qua techniek als prijs nog veel verbetering mogelijk. Zodra de techniek zich
verder heeft ontwikkeld op deze vlakken willen we ook hierop verder doorpakken. Een projectgroep
gaat in 2017 aan de slag om concreet te maken hoe we deze energieneutrale woningrenovaties
vorm kunnen geven en zal daarvoor een pilot voorbereiden.
Het aantal woningen dat we per jaar willen aanpakken met het oog op verduurzaming wordt de
komende jaren aanzienlijk verder verhoogd met het oog op de hogere duurzaamheidsambitie van
Mooiland. Om deze forse opgave aan te kunnen kijken we naar mogelijkheden tot versnelling en
optimalisatie van het woningverbeteringsproces zoals ketensamenwerking.
Ook in 2016 werkte Mooiland verder aan de verduurzaming van de woningvoorraad. In circa 750
woningen zijn in het afgelopen jaar investeringen gedaan waarmee het energielabel is verbeterd.
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Naast feitelijke ingrepen bleek bij diverse woningopnames dat het energielabel van de woning
beter was dan eerder gedacht. Het aantal woningen met een energielabel C of hoger is met al deze
maatregelen gestegen van 69% naar 75%. Hieronder is de ontwikkeling van de energielabels van
Mooiland in het afgelopen jaar weergegeven.
Energielabels 2016

Energielabels 2015

4.3 Ontwikkeling en transformatie woningvoorraad
Op basis van de ontwikkelingen op de woningmarkt die we voorzien en onze strategie, werken we
continu aan optimalisatie van ons woningbezit. Naast de al genoemde investeringen in het
bestaande bezit, draagt aan- en verkoop, sloop en nieuwbouw in belangrijke mate bij aan het
bereiken van de gewenste optimalisaties.
Vastgoedsturing
Met de nieuwe ondernemings- en portefeuillestrategie die Mooiland in 2016 heeft geformuleerd, is
er inhoudelijk een duidelijk nieuw kader neergezet voor vastgoedsturing. De nieuwe doelstellingen
uit de strategie op het gebied van de betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en
de afstoot- en verkoopopgave hebben een belangrijke plek gekregen in het vastgoedsturingsproces
binnen Mooiland. De nieuwe strategie is geborgd in de meerjarenbegroting en vormt de leidraad
voor verdere uitwerkingen op tactisch en operationeel niveau. Zo zijn met het oog op het maken
van de prestatieafspraken (zie hoofdstuk 6) de uitgangspunten uit de nieuwe strategie in het
najaar van 2016 al doorvertaald naar onze inzet per gemeente in het kernwerkgebied NoordoostBrabant/Gennep.
Naast inhoudelijke kaderstelling is er in 2016 ook op het organisatorische vlak actief gestuurd op
een verdere professionalisering van de vastgoedsturing binnen Mooiland. De verschillende
disciplines binnen Mooiland werken beter en meer gestructureerd samen bij bijvoorbeeld
investeringsvoorstellen, complexprestatieanalyses en rendementssturing in het algemeen. Er zijn
diverse softwaremodules geïmplementeerd die vastgoedsturing beter mogelijk maken zoals SBI, de
ABF woningmarktmonitor en VIM. Tot slot is eind 2016 besloten tot de vorming van een nieuwe
afdeling strategie en vastgoedsturing die hiërarchisch direct onder de bestuurder valt. Dit nieuwe
team start begin 2017.
Aan- en verkopen
Mooiland verkoopt in de kernregio Noordoost-Brabant/Gennep jaarlijks op beperkte schaal
individuele huurwoningen die niet meer goed passen bij de gewenste woningportefeuille van
Mooiland. Hiervoor komen vooral ruime eengezinswoningen in aanmerking omdat deze, rekening
houdend met de toekomstige ontwikkeling van de doelgroep, oververtegenwoordigd zijn binnen
ons woningaanbod in deze regio. Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens groeit en er is meer
behoefte aan nultreden- en levensloopgeschikte woningen in verband met de vergrijzing. Met de
opbrengsten van deze woningverkopen kan Mooiland blijvend investeren in woningen die nu en in
de toekomst beter passen bij onze doelgroep.
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In 2016 heeft Mooiland 112 woningen en één parkeerplaats verkocht aan particulieren. Bij verkoop
aan zittende huurders kan de huurder in aanmerking komen voor 10% korting op de vraagprijs. In
2016 was dit bij 23 van de 112 verkochte woningen het geval. Verder is er één woning verkocht
met de startersrenteregeling. Per 1 juli 2016 is Social Finance gestopt met het aanbieden van de
startersrenteregeling. Deze regeling gebruikt Mooiland daarom sindsdien ook niet meer. Verder is
er in 2016 één woning in Grave aangekocht door Mooiland en verhuurd. Dit betrof een woning die
Mooiland eerder had verkocht met een terugkoopgarantie onder deze voorwaarden. Tot slot is
noemenswaardig dat er eind 2016 prestatieafspraken met de gemeenten in de regio NoordoostBrabant zijn gemaakt waarbij voor het eerst ook een maximaal aantal te verkopen woningen per
gemeente voor 2017 is afgesproken.
Naast individuele woningverkopen heeft Mooiland in 2016 493 huurwoningen en één bedrijfsruimte
in de gemeenten Best, Eindhoven en Veldhoven complexgewijs verkocht en overgedragen aan
collega-corporatie Woonbedrijf (Eindhoven). In verband met de herijking van de strategie heeft
Mooiland enige tijd geen nieuwe complexgewijze verkooptrajecten opgestart. Met de vaststelling
van de nieuwe ondernemings- en portefeuillestrategie kunnen dit soort trajecten in 2017 weer
worden gestart.
Verder stoot Mooiland actief bedrijfspanden af in verband met onze scherpere focus en nadruk op
de kerntaken van woningcorporaties. In 2016 zijn meerdere verkooptrajecten voor bedrijfspanden
ingezet. In het afgelopen jaar is één bedrijfspand feitelijk verkocht. Dit betrof een kantoorruimte in
Megen. In totaal zijn daarmee in 2016 complexmatig én individueel 615 verhuureenheden
verkocht. Naast het afstoten van bedrijfspanden verkoopt Mooiland ook actief grondpercelen waar
Mooiland geen plannen (meer) heeft voor de realisatie van sociale huurwoningen. In 2016 heeft
Mooiland drie kleine (rest-)percelen grond in Boxmeer en Cuijk verkocht aan particulieren. In
Boxmeer (Elderom) heeft een succesvolle pilot plaatsgevonden voor de verkoop van 24 bouwkavels
voor de realisatie van koopwoningen. De levering van deze grondpositie zal in 2017 plaatsvinden
en naar verwachting zullen er in 2017 meer grondposities worden verkocht.
Nieuwbouw en herstructurering
Naast aan- en verkopen van woningen werkt Mooiland ook aan nieuwbouw- en herstructureringsprojecten die bijdragen aan de transformatie van de woningvoorraad die we voor ogen hebben.
Door regelmatig voor nieuwbouw te kiezen blijft het bezit van Mooiland up to date. In 2016
leverden we in totaal 154 nieuwe sociale huurwoningen op en drie commerciële ruimten. De
commerciële ruimten zijn direct bij oplevering verkocht. Deze drie eenheden maakten onderdeel uit
van een herstructurering waar voor 1 juli 2015 al een omgevingsvergunning voor was verstrekt.
Bij nieuwbouw en herstructurering proberen we woningen direct zo energiezuinig mogelijk te
maken. Het overgrote deel van de opgeleverde nieuwbouw in 2016 had een energielabel A+. Op de
website van Mooiland staan alle concrete plannen voor nieuwbouw en herstructurering die we de
komende tijd willen ontwikkelen. We streven daarbij naar het versnellen van het vastgoedontwikkelproces door meer gebruik te maken van standaard-concepten. Onderstaande tabel laat
alle in 2016 opgeleverde bouwprojecten zien:
Overzicht opgeleverde projecten 2016
Projectnaam
Op de Logte, fase 2
Hart voor Beugen, fase 1
Hofstede Elderom, fase 2
Weijerstaete, Musette
(stempel 2b)
Hein de Leeuw (Water-/
Sebastianusstraat)
Centrumplan Mill, Raboblok
Totaal

Gennep
Beugen
Boxmeer

Tot
586,68
14
16
0

586,68 628,76
24
0
0

628,76 710,68
14
0
16

Koop /
Overig
0
0
0

Boxmeer

18

13

15

0

46

Herpen

0

0

6

0

6

Mill

6
54

0
37

12
63

3
3

21
157

Plaats

Totaal
52
16
16

Grondaankopen
Mooiland heeft in 2016 in totaal drie grondaankopen gedaan voor een totaalbedrag van € 457.427.
De grondaankopen zijn in onderstaande tabel opgenomen. In twee gevallen betreft het
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grondaankopen met het oog op nieuwbouw en/of herstructurering. De andere grondaankoop
betreft een kleine strook grond die feitelijk al gebruikt werd door bewoners van ons complex aan
de Paslaan in Apeldoorn om toegang te krijgen tot de parkeerplaats achter het complex. Deze
grond heeft Mooiland begin 2016 aangekocht van de gemeente. De grondtransactie ten behoeve
van project Centrumplan Mill heeft al eerder plaatsgevonden, maar de financiële afwikkeling volgde
in 2016. Ten behoeve van het project De Valuwe in Cuijk hebben Mooiland en de gemeente in 2016
diverse stukken grond geruild. Het saldo van deze grondtransacties is als bedrag in onderstaande
tabel verantwoord.
Overzicht grondaankopen 2016
Grondaankoop ten behoeve van project Centrumplan Mill
Grondaankopen ten behoeve van project De Valuwe
(saldo grondruil)
Grondaankoop ten behoeve van complex Paslaan
Totaal

Locatie
Mill

Bedrag in €
131.010

Cuijk

311.055

Apeldoorn

15.362
457.427
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5. Samen met bewoners
Het goed communiceren met bewoners, het betrekken van huurders bij het maken van keuzes en
het bieden van ruimte aan bewoners om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, zijn allemaal
aspecten die van groot belang zijn bij het bevorderen van het prettig wonen. Mooiland zet op deze
aspecten in vanuit de overtuiging dat prettig wonen niet stopt bij de voordeur van onze woningen.
Prettig wonen doe je in een veilige straat samen met anderen in de wijk. We betrekken huurders
bij het maken van keuzes, onder meer door formeel overleg met huurdersorganisaties. Informeel
leggen we ons oor op diverse manieren te luister. We kennen de kracht van samenwerking. Dat is
een vast onderdeel van wie wij zijn en hoe wij kijken naar de wereld van wonen.
5.1 Communicatie met bewoners
Mooiland houdt bewoners graag op de hoogte van wat er speelt en over de ontwikkelingen die hen
raken. Heldere, transparante en begrijpelijke communicatie is daarvoor van belang. In 2016 is
Mooiland daarom gestart met een lezerspanel. Dit panel van huurders wordt meerdere keren per
jaar uitgenodigd om brieven, brochures of teksten van Mooiland te beoordelen op aspecten zoals
duidelijkheid en begrijpelijkheid. De input van het lezerspanel wordt actief opgepakt in toekomstige
brieven en andere vormen van communicatie van Mooiland.
Social media vormen daarnaast een steeds grotere rol in die communicatie met bewoners.
Mooiland heeft in 2016 vooral de activiteiten op Facebook aanzienlijk uitgebreid. Vanaf april
kunnen huurders en woningzoekenden voor hun vragen, klachten en reacties voortaan ook terecht
op onze Facebookpagina. Er is binnen de klantenservice van Mooiland een speciaal webcareteam
opgericht dat is getraind in webcare via Facebook. Op werkdagen geven medewerkers van dit team
binnen één uur een eerste reactie. Binnen drie uur volgt een inhoudelijk antwoord. Het aantal
paginabezoeken per week ligt rond de 200. Social media bieden ook een kans voor Mooiland om
meer van onze activiteiten bij huurders onder de aandacht te brengen. Zo plaatsen we wekelijks
berichten op Facebook over zaken zoals nieuwe huurwoningen die in de verhuur zijn gegaan of
succesvolle ontmoetingsmomenten met bewoners.
De komende jaren zetten we meer in op digitale dienstverlening. In 2017 starten we met de
selectie van een online klantportaal waar huurders in de toekomst 24 uur per dag hun gegevens
kunnen opzoeken, vragen kunnen stellen en meldingen kunnen maken. Tegelijkertijd is echter
duidelijk dat sommige van onze bewoners een blijvende behoefte houden aan fysieke informatie en
dat offline en online communicatie elkaar kunnen versterken. Daarom ontvangen huurders twee
keer per jaar een fysieke flyer genaamd ‘Mooi aan de wand’ met daarop nuttige informatie voor
huurders en verwijzingen naar relevante artikelen op de website.
5.2 Betrokken bewoners
Mooiland betrekt huurders bij het maken van keuzes en de ontwikkeling van nieuw beleid. Ieder
jaar zijn er regelmatig overleggen met de diverse huurdersorganisaties en bewonerscommissies die
Mooiland kent. Huurders zijn in de meeste gevallen per gemeente of wooncomplex verenigd. Deze
huurdersverenigingen werken weer samen met twee regionale koepelorganisaties. De Koepel Grave
is er voor huurders in de regio Noordoost Brabant/Gennep. De Koepel Mooiland Allen Samen
(KMAS) treedt op als vertegenwoordiger van huurders in de rest van het land. De beide koepels
vormen de huurdersvertegenwoordiging die betrokken wordt bij de ontwikkeling van nieuw beleid.
Mooiland ondersteunt huurdersorganisaties op diverse manieren, bijvoorbeeld door een financiële
bijdrage, procesbegeleiding en scholing. Ook wordt er jaarlijks een landelijke bijeenkomst
georganiseerd voor alle huurdersorganisaties van Mooiland.
In 2016 stond het overleg met de huurderskoepels in het teken van vroegtijdige dialoog over de
onderwerpen waarvoor een adviesprocedure nodig is. In meerdere sessies werd van gedachten
gewisseld over belangrijke beleidsontwikkelingen zoals de nieuwe ondernemingsstrategie en de
ontwikkeling van het nieuwe huurbeleid. Deze werkwijze werd wederzijdse gewaardeerd en de
gesprekken waren prettig en constructief. Het vroegtijdig starten van de dialoog voorzag de
Huurderskoepels van de juiste informatie en maakt een afgewogen advies mogelijk. Verder sprak
Mooiland met de koepels in 2016 over diverse onderwerpen zoals de vaststelling van sociaal
plannen bij sloop en renovatie, dagelijks onderhoud, nieuwe algemene huurvoorwaarden,
prestatieafspraken, energiekosten en de huurdersbijdrage voor glas en riool.
Naast deze vormen van formele participatie proberen we ook meer informeel huurders bij het
beleid en de keuzes van Mooiland te betrekken en leggen we ons oor op diverse manieren te
luister. Zo zijn we in 2016 gestart met een online klantpanel waar huurders zich voor kunnen
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aanmelden. Een paar keer per jaar vraagt Mooiland de mening van het klantpanel over actuele
onderwerpen via een online vragenlijst.
5.3 Leefbaarheid
Zoals al in het begin van dit hoofdstuk is aangegeven werken we vanuit de overtuiging dat prettig
wonen niet stopt bij de voordeur van onze huurwoningen. Mooiland heeft, samen met
maatschappelijke partners en natuurlijk de bewoners, ook een rol in het bestrijden van overlast en
het schoon en veilig houden van de wijk. Vanuit de gewijzigde Woningwet mogen corporaties zelf
minder activiteiten op het gebied van leefbaarheid oppakken. Dit vraagt om een andere aanpak,
gericht op het stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel onder bewoners en het creëren van
ruimte voor bewoners om initiatieven te nemen die bijdragen aan dit gezamenlijk belang.
Mooiland staat nadrukkelijk open voor bewoners die meer regie willen op één of meerdere aspecten
rondom het wonen en stimuleert initiatieven op dit vlak. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
plannen gericht op het verbeteren van het contact in de buurt of de staat van het groenonderhoud
rond de woning, maar bijvoorbeeld ook initiatieven voor bijzondere woonvormen. Mooiland
onderschrijft de kracht van dergelijke initiatieven die onder bewoners van een wijk zelf ontstaan en
faciliteert deze waar mogelijk.
Vanuit deze gedachte nam Mooiland in 2016 diverse initiatieven om met bewoners in gesprek te
gaan en er zo achter te komen wat er goed gaat in de buurt en wat er beter kan. Ook gingen we op
diverse plekken aan de slag om de woonomgeving direct een impuls te geven. Enkele voorbeelden
hiervan zijn:

In bijna het hele kerngebied van Mooiland zijn buurtwenskaarten uitgedeeld waar bewoners
hun wens voor hun buurt opschreven. Onze medewerkers gaan vervolgens met bewoners
hierover in gesprek.

Een meet en greet in de fietsberging van ons complex aan de Asterstraat in Gennep.
Samen met bewoners en de huurdersvereniging ruimden medewerkers van Mooiland de
berging op en gingen we bij deze gelegenheid met de bewoners in gesprek.

Op initiatief van bewoners en in overleg met Mooiland is een plan gemaakt om een
verwaarloosde binnenterrein in de wijk De Valuwe in Cuijk aan te pakken. In het voorjaar
van 2017 moet de herinrichting zijn afgerond en vormt het binnenterrein weer een plek
waar kinderen veilig kunnen spelen en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
In 2016 investeerde Mooiland in totaal een bedrag van ca. € 892.000 in leefbaarheid. Dit lijkt een
forse stijging ten opzichte van de uitgaven aan leefbaarheid zoals opgenomen in het jaarverslag
van 2015 (€ 367.196). De reden hiervoor is echter dat vanwege nieuwe wetgeving de
personeelskosten van onze huismeesters ook verantwoord moeten worden als leefbaarheidskosten
(voor zover deze kosten niet via de servicekosten worden verrekend). Deze personeelslasten
betroffen in 2016 € 506.000 (2015: 414.000). De reguliere sociale en fysieke
leefbaarheidsuitgaven zijn met een bedrag van € 386.000 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte
van vorig jaar.
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6. Samen met partners
Mooiland kan veel doelstellingen alleen realiseren in goede samenwerking met partners zoals
gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnspartijen, financiële instellingen, leveranciers en
tal van andere organisaties. Deze samenwerkingen lopen uiteen van strategische overleggen tot
concrete uitvoeringsactiviteiten. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste ontwikkelingen op dit vlak
uit het afgelopen jaar aan bod.
6.1 Samenwerking met gemeenten
Mooiland ziet gemeenten als een van de voornaamste partners bij het invullen van de
volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven. Deze visie wordt door de recente wijzigingen in
de Woningwet bevestigd. De cyclus om jaarlijks prestatieafspraken te maken heeft daarin een
meer verplichtend karakter gekregen. Hoewel Mooiland de meerwaarde van goede samenwerking
met gemeenten zeker onderschrijft, is het tegelijk realistisch gezien niet mogelijk om alle 127
gemeenten waar wij actief zijn op dezelfde manier bij ons werk te betrekken.
Als onderdeel van de nieuwe ondernemingsstrategie van Mooiland is uitgesproken dat wij een
volwaardig volkshuisvester willen zijn, ook als het gaat om lokaal maatschappelijk partnerschap en
de rol- en taakopvatting van woningcorporaties. Om die ambitie waar te kunnen maken is het
nodig dat we onze activiteiten concentreren tot een beperkter gebied rondom Noordoost-Brabant.
Vanuit de gekozen afstoot- en verkoopstrategie maakt Mooiland daarom in de komende jaren een
forse terugtrekkende beweging. Tot het moment dat we onze woningen overdragen blijven we
echter voor gemeenten en huurders aanspreekbaar en blijven we investeren in betaalbare,
kwalitatief goede en duurzame sociale huurwoningen.
Prestatieafspraken 2016
Het jaar 2016 was het eerste jaar waarin de nieuwe wettelijke cyclus om te komen tot
prestatieafspraken volledig is doorlopen. De wet stelt dat woningcorporaties naar alle gemeenten
waar zij actief zijn voor 1 juli een ‘bod’ moeten sturen met daarin een overzicht van activiteiten en
toekomstige plannen van de corporatie in de betreffende gemeente. Het is vervolgens de bedoeling
dat de corporatie en de gemeente, samen met de huurdersorganisatie, op basis van de actuele
woonvisie over die plannen in gesprek gaan en dat dit uitmondt in prestatieafspraken. Welke vorm
de prestatieafspraken hebben en of ze uiteindelijk tot stand komen is aan de lokale partijen.
Het grootste deel van het woningbezit van Mooiland staat in de regio Noordoost-Brabant / Gennep.
Verspreid over 10 gemeenten staan hier ca. 16.000 van onze verhuureenheden. In deze
gemeenten is Mooiland een belangrijke partij als het gaat om het aanbod van sociale huur. We
vinden het daarom vanzelfsprekend dat we met deze gemeenten de volledige cyclus van
prestatieafspraken doorlopen. Ondanks het feit dat veel gemeenten in deze regio in 2016 nog niet
over een actuele woonvisie beschikten, is het gelukt om voor 15 december met alle negen
gemeenten in Noordoost-Brabant waar wij actief zijn prestatieafspraken te maken. Alleen met de
gemeente Gennep (Noord-Limburg) zijn geen afspraken gemaakt, maar dat komt omdat deze
gemeente eerst meer tijd wilde nemen om een woonvisie te formuleren.
Buiten ons kerngebied hebben 20 van de 117 gemeenten naar aanleiding van ons bod/activiteitenoverzicht aangegeven met Mooiland in gesprek te willen. Bij 14 van deze 20 gemeenten was een
toelichting op het bod afdoende. Zes gemeenten wilden uiteindelijk ook met Mooiland
prestatieafspraken maken (Apeldoorn, Arnhem, Assen, Nijmegen, Oirschot en Oldambt). Mooiland
streeft bij deze afspraken naar een inzet die past bij de omvang van onze sociale voorraad in de
betreffende gemeente.
Het proces om te komen tot afspraken is door alle partijen als prettig ervaren. Bij de meeste
afspraken was ook een vertegenwoordiging van de huurdersorganisatie betrokken. In alle
overleggen met gemeenten waren de belangrijkste discussiepunten het op peil houden van de
sociale woningvoorraad en de huisvesting van vergunninghouders. In het kerngebied waren
daarnaast terugkerende punten van discussie de slaagkans van woningzoekenden en de spanning
tussen de volkshuisvestelijke vraag op de korte termijn en de bevolkingskrimp op de lange termijn.
Woningmarktregio’s
Als onderdeel van de wijzigingen in de Woningwet is ook bepaald dat er in 2016 woningmarktregio’s gevormd moeten worden waar woningcorporaties aan worden gebonden. Buiten deze ene
regio mogen corporaties hun woningbezit niet meer uitbreiden. Gezien de landelijk spreiding van
het woningbezit is dit voor Mooiland een ingrijpende maatregel. Mooiland heeft daarom vanaf de

16

introductie van deze maatregel samen met enkele andere corporaties en gemeenten het initiatief
genomen om één woningmarktregio Noordoost-Brabant te vormen bestaande uit 19 gemeenten. In
augustus 2016 is deze woningmarktregio vastgesteld. Het gevolg van deze vaststelling van
woningmarktregio’s is dat Mooiland het woningbezit buiten deze regio niet meer kan uitbreiden.
Het idee van deze regionalisering sluit aan bij het principe uit onze nieuwe ondernemingsstrategie
om ons de komende jaren uit grote delen van Nederland terug te trekken en uiteindelijk de rol als
volwaardig volkshuisvester in een kleiner gebied rondom Noordoost-Brabant beter waar te maken.
Een knelpunt daarbij is wel dat er, als gevolg van het terugtrekken uit grote delen van Nederland,
veel geld in korte tijd vrij komt bij Mooiland door de woningverkopen. Dat geld willen we graag op
een doelmatige wijze opnieuw in de sociale volkshuisvesting investeren. Als onderdeel van de
nieuwe strategie van Mooiland hebben we de ambities in Noordoost-Brabant herijkt en fors
verhoogd, maar binnen het kernwerkgebied zien wij onvoldoende mogelijkheden om de
verkoopopbrengsten uit de overige gebieden volledig op een doelmatige wijze te (her)investeren.
In de gemeente Nijmegen, vlakbij ons kerngebied, is er sprake van meer druk op de sociale
woningvoorraad. Ook is er sprake van een duidelijke relatie tussen de regionale woningmarkt
Noordoost-Brabant en de gemeenten uit het Rijk van Nijmegen qua verhuisbewegingen en
economische interactie. Mooiland heeft daarom in de afgelopen tijd intensief contact opgebouwd
met de gemeente Nijmegen en de corporaties daar. Zo participeert Mooiland sinds medio 2015 in
het Platform Nijmeegse Woningcorporaties. In overleg met de gemeente Nijmegen heeft Mooiland
in 2016 diverse voorbereidingen getroffen om een ontheffing op de woningmarktregio-indeling aan
te vragen waarmee Mooiland het woningbezit ook in Nijmegen kan uitbreiden. In het voorjaar van
2017 zal duidelijk worden of Mooiland deze ontheffing krijgt.
In gesprek met gemeenten
Naast de gesprekken in verband met de nieuwe prestatieafsprakencyclus en woningmarktregio’s
had Mooiland ook regelmatig op andere momenten contact met de diverse gemeenten waar wij
actief zijn. Ook dit contact is vanzelfsprekend over het algemeen intensiever in onze kernregio. Zo
overleggen we daar ieder jaar meerdere malen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Specifiek in
2016 zijn de gemeenten uit het kernwerkgebied op meerdere momenten meegenomen in de
ontwikkeling van onze nieuwe ondernemings- en portefeuillestrategie. Ook is er een bijeenkomst
georganiseerd om de financiële resultaten over 2015 toe te lichten. Op de jaarverslagwebsite is
voor alle tien de gemeenten uit onze kernregio een specifieke gemeentepagina ingericht met
daarop meer informatie over ons woningaanbod en activiteiten in de betreffende gemeente.
6.2 Samenwerking met zorg- en welzijnspartners
Wonen, Welzijn en Zorg zien we als een belangrijk aspect dat bij de woonopgave van onze
doelgroep hoort. Om deze reden werken we op diverse vlakken intensief samen met zorg- en
welzijnspartners zoals Pantein, Zorggroep Drenthe en het Verdihuis. Met Pantein, een belangrijk
partner van Mooiland in het kerngebied op het gebied van wonen en zorg, heeft Mooiland
bijvoorbeeld regelmatig overleggen over de ontwikkelingen binnen de domeinen wonen en zorg en
het effect daarvan op onze vastgoedportefeuilles. Ook participeert Mooiland in Noordoost-Brabant
in verschillende netwerken op terreinen als buurtbemiddeling, veiligheid en overlast.
Een ander illustratief voorbeeld van goede, constructieve samenwerking in het afgelopen jaar was
de samenwerking van Mooiland met collega-corporaties Rondom Wonen, Habion en zorgpartner
Pieter van Foreest in de verdere ontwikkeling van het woonzorgconcept Weidevogelhof in Pijnacker.
In dit woonzorgconcept worden wonen, zorg- en welzijnsvoorzieningen maximaal geïntegreerd om
het langer zelfstandig wonen van ouderen te faciliteren. Op deze wijze draagt Mooiland ook bij aan
de rijksprioriteit om het langer zelfstandig wonen van ouderen te stimuleren.
In 2016 heeft Mooiland verder de samenwerking met In Voor Autisme (IVA) uitgebreid. IVA biedt
woon- en werkbegeleiding aan mensen met autisme. Vanaf 2014 werkt Mooiland al met IVA samen
bij de huisvesting van deze bijzondere doelgroep in Sliedrecht. Deze samenwerking is in 2016
uitgebreid naar complexen van Mooiland in ’s-Hertogenbosch en Assen. Vanaf begin 2017 wordt
deze bijzondere woonvorm ook aangeboden binnen een wooncomplex van Mooiland in Enschede.
Daarbij wordt de werkwijze gehanteerd dat IVA zelf één eenheid huurt om te gebruiken als
huiskamer en begeleidingsruimte. De mensen met autisme huren zelfstandig een woning bij
Mooiland met daarbij de verplichting tot zorgbegeleiding.
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7. Mooiland als organisatie
Om onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven goed te kunnen realiseren is een
effectieve en (kosten)efficiënte inrichting van de organisatie een belangrijk aandachtspunt. Daarom
is er ook in het jaarverslag specifiek aandacht voor de organisatie-inrichting van Mooiland.
7.1 Personeelsbeleid
Eind 2016 waren er bij Mooiland 289 mensen in dienst voor een totaal van 259,4 fte. Van deze 289
medewerkers hadden er 239 een contract voor onbepaalde tijd en 50 een contract voor bepaalde
tijd. In vergelijking met vorig jaar is zowel het aantal medewerkers in dienst bij Mooiland als het
aantal fte nagenoeg gelijk gebleven (2015: 287 mensen, 260,9 fte). De verhouding tussen het
aantal mannen en vrouwen binnen het personeelsbestand van Mooiland is in 2016 licht gewijzigd.
Het aantal vrouwen in dienst is gedaald van 47% naar 45,6%. De gemiddelde leeftijd van
medewerkers van Mooiland is gedaald ten opzichte van vorig jaar van 45,3 toen naar 44,9 nu.
Personeelsverloop 2016
In 2016 hebben 47 medewerkers Mooiland verlaten. Het verlooppercentage van 16,3% dat daarbij
hoort is binnen de corporatiebranche relatief hoog. Het grootste deel van de vertrekkende
medewerkers (16) had een tijdelijk contract dat niet meer verlengd kon worden Omzetting naar
een vast dienstverband was in deze gevallen niet mogelijk in verband met onzekerheid over
toekomstige ontwikkelingen. Elf medewerkers hebben op eigen verzoek de arbeidsovereenkomst
opgezegd. De overige medewerkers hebben om uiteenlopende redenen Mooiland verlaten. Met
ingang van 2017 wordt gestart met het voeren van eindgesprekken met alle vertrekkende
medewerkers om een beter inzicht in het verloop te krijgen en daarop beter te kunnen anticiperen.
In 2016 zijn er 41 vacatures in behandeling genomen waarvan er eind 2016 35 zijn ingevuld. Zes
stonden er op dat moment nog open. Alle vacatures worden eerst intern gepubliceerd. Bij de
externe werving maakt Mooiland eerst gebruik van de eigen website en social media. Indien de
vacature hiermee niet binnen vier weken ingevuld wordt, wordt de werving uitbesteed aan één van
de gecontacteerde werving- en selectiebureaus waarmee Mooiland samenwerkt. Bij tijdelijke
vacatures korter dan zes maanden loopt de werving via inhuurpartners van Mooiland. Met twee
uitzendbureaus en drie detacheringsbureaus zijn hiervoor in 2016 samenwerkingsovereenkomsten
gesloten.
Verzuim
Het verzuimpercentage (bijv. door ziekte) is het afgelopen jaar iets gestegen ten opzichte van
2015 van 4,2% naar 4,3%. Mooiland zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 3,9% over
alle bedrijfstakken gemeten, maar onder het gemiddelde binnen de bedrijfstak bestuur/
overheidsdiensten (4,9%).
Ontwikkelingen HRM
In 2016 is op diverse manieren gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het HRM-beleid van
Mooiland. Zo is de bestaande F&O-cyclus (Functioneren en Ontwikkelen) omgezet in een digitaal
proces. Zowel medewerkers als leidinggevenden doorlopen een jaarcyclus waarin wordt gestart
met een planningsgesprek, een tussentijds voortgangsgesprek en tot slot een beoordelingsgesprek.
Voor wat betreft opleidingen is er een nieuwe leidraad opgesteld. Deze leidraad geeft duidelijkheid
over zaken zoals de wijze waarop het volgen van opleidingen door Mooiland wordt ondersteund en
regels rond de inzet van het loopbaanontwikkelingsbudget.
In 2016 is tevens een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van leidinggevenden met een nieuw
programma (MD-traject) ‘Op weg naar professioneel leiderschap’. Binnen dit programma komen
persoonlijk leiderschap, professioneel leiderschap en omgevingsbewustzijn bij elkaar. In april 2016
is verder een nieuwe reiskostenregeling voor alle medewerkers ingevoerd. De nieuwe regeling is
vereenvoudigd waarbij meer rekening wordt gehouden met het feit dat een groot aantal
medewerkers verder dan 25 km van de kantoorlocatie woont.
Ondernemingsraad
Mooiland heeft een ondernemingsraad (OR) die namens de medewerkers invloed uitoefent op het
beleid. De OR streeft daarbij naar een goed draaiend bedrijf met een heldere visie en een
transparante organisatie waar iedereen prettig werkt. De ondernemingsraad voerde het afgelopen
jaar meerdere malen overleg met de bestuurder over zaken zoals de ondernemings- en
portefeuillestrategie van Mooiland, de financiële stand van zaken, de klantvisie en het
verbetertraject naar aanleiding van de organisatiescan (zie onderdeel 7.2 hieronder). Ook zijn een
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aantal advies-/instemmingsaanvragen afgehandeld waaronder de nieuwe reiskostenvergoeding en
een wijziging in de organisatiestructuur. In 2016 is één overlegvergadering geweest waarbij een lid
van de Raad van Commissarissen aanwezig was. In het eigen jaarverslag doet de OR verder
verslag van zijn werkzaamheden in 2016.
7.2 Organisatieontwikkeling
In september is de nieuwe ondernemings- en portefeuillestrategie van Mooiland vastgesteld. Om
de strategie waar te kunnen maken hebben we een organisatie nodig die daar qua structuur,
processen en houding en gedrag klaar voor is. Kort na de vaststelling van de nieuwe strategie is
daarom gestart met het opstellen van een plan voor de toekomstige inrichting van de organisatie.
Om te komen tot dit nieuwe organisatieplan heeft de directie in de eerste fase diverse
uitgangspunten bepaald.
Ook is in deze eerste fase van het organisatieplan aan een extern adviesbureau gevraagd om een
analyse te maken van belangrijke klantprocessen (verhuur & mutatie, huurzaken en dagelijks
onderhoud) om onderbouwd aan te kunnen geven wat nodig is om deze processen op orde te
krijgen en te houden. Dit onderzoekt bevestigt dat de basisprocessen bij Mooiland nog niet op orde
zijn en het blijkt dat het niet alleen knelt op inrichting van processen, maar ook op houding en
gedrag van medewerkers. Dit heeft ook een negatief effect op de klanttevredenheid. De inzichten
uit het onderzoek hebben invloed op de planning van het organisatieplan. Het is de bedoeling begin
2017 eerst de processen, houding en gedrag te verbeteren en te onderzoeken hoeveel capaciteit
daarvoor nodig is.
Twee keuzes over de organisatie-inrichting zijn in verband met de aangepaste planning van het
organisatieplan naar voren gehaald. Eind 2016 is besloten de afdeling Klantenservice op te delen in
een kleiner team Klantenservice (verantwoordelijk voor telefonie, digitale klantcontacten, webcare
en kennisbeheer) en een team Verhuur (verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied
van verhuur en mutatie). Daarnaast is besloten tot de oprichting van een nieuw team Strategie &
Vastgoedsturing. Deze nieuwe teams starten per 1 februari 2017.
7.3 Organisatie op orde
Bedrijfslasten op orde
Mooiland zet zich continu in om de bedrijfslasten op een aanvaardbaar niveau te houden. Door
scherp te letten op kosten voor het uitvoeren van ons werk blijft er uiteindelijk meer geld over om
te investeren op volkshuisvestelijke aspecten zoals kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid. In
de jaarlijkse Aedes-benchmark, die bij onderdeel 3.3 van dit jaarverslag al eerder aan bod is
gekomen, worden ook de beïnvloedbare bedrijfslasten van woningcorporaties met elkaar
vergeleken. Mooiland scoort op het vlak van de bedrijfslasten goed in de benchmark van afgelopen
jaar. Het gemiddelde beïnvloedbare bedrijfslastenniveau kwam uit op € 794 per verhuureenheid.
Hiermee heeft Mooiland de hoogste score, een A-score, behaald op dit vlak. We verwachten dat het
bedrijfslastenniveau per verhuureenheid de komende tijd weer enigszins zal stijgen. Dit heeft
enerzijds te maken met het feit dat vanuit de strategie een fors deel van onze woningen wordt
verkocht. De organisatie is echter niet dusdanig flexibel aanpasbaar dat afname van het aantal
woningen ook direct leidt tot een vermindering van de bedrijfslasten. Anderzijds zal Mooiland de
komende jaren extra moeten investeren om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en
de transformatie van de vastgoedportefeuille zelf zal ook veel van de organisatie vragen.
Data op orde
Mooiland werkt actief aan het verder op orde brengen van de basisinformatie over ons bezit. Het is
belangrijk dat Mooiland informatie over bijvoorbeeld bouwjaar, oppervlakte en energielabel voor
alle verhuureenheden goed heeft vastgelegd. Met deze informatie kan bepaald worden waar een
kwalitatieve impuls nodig is. Ook is juistheid van de informatie belangrijk in het contact met
huurders en voor onze verantwoording en waardebepaling. In 2016 is onder de noemer ‘Data op
orde’ in projectvorm verder gewerkt aan het controleren en waar nodig actualiseren van deze
vastgoeddata. Eind 2016 is de informatie over de bouwjaren en energielabels van ons bezit
geactualiseerd. Begin 2017 volgen woningtypen, oppervlaktes en het aantal punten per woning
vanuit het woningwaarderingsstelsel (WWS-punten).
Office 365
Om het effectief en efficiënt werken binnen Mooiland verder te bevorderen zijn we in 2016
overgestapt op het gebruik van Microsoft Office 365. Dit is een digitale werkomgeving die meer
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flexibiliteit biedt om vanaf elk apparaat overal waar een werkende internetverbinding is toegang te
hebben tot email, agenda en documenten. Ook is het in deze online werkomgeving mogelijk
tegelijkertijd aan hetzelfde document te werken en is het makkelijker om informatie te delen. In
het najaar hebben alle medewerkers een training kunnen volgen in het gebruik en de diverse
functionaliteiten van Office 365. Ook zijn er ambassadeurs aangewezen binnen iedere afdeling
waar medewerkers met vragen over Office 365 terecht kunnen. In 2017 zal de functionaliteit en
het gebruik van Office 365 nog verder worden uitgebreid.
Implementatie Woningwet
De Woningwet vormt de wettelijke basis van het werk van woningcorporaties en is halverwege
2015 ingrijpend gewijzigd. Met deze wijzigingen is het werkterrein scherper afgebakend, moeten
corporaties een scheiding aanbrengen tussen sociale en commerciële activiteiten, is het toezicht
aangescherpt en is de positie van gemeenten en huurdersorganisaties versterkt. Ook maatregelen
zoals passend toewijzen, de prestatieafspraken-cyclus en de invoering van woningmarktregio’s
vinden hun oorsprong in deze gewijzigde wet. Voor de implementatie van al deze wijzigingen
hebben corporaties een aantal jaren de tijd gekregen.
In het bijzonder was in 2016 het uitwerken van de verplichte scheiding van sociale (DAEB) en
commerciële (niet-DAEB)-activiteiten een belangrijke mijlpaal in het implementatietraject van de
Woningwet. De keuze van de DAEB/niet-DAEB-scheidingsvorm van Mooiland maakte integraal
onderdeel uit van de herijking van de strategie. In de nieuwe strategie van Mooiland wordt
duidelijk uitgesproken dat wij er als sociale huisvester voor de wettelijke inkomensdoelgroep van
corporaties zijn. Er is geen ambitie om het aantal woningen met een huur boven € 710,68 (nietDAEB) uit te breiden. Met deze richtinggevende keuzes lag een administratieve scheiding van DAEB
en niet-DAEB voor de hand.
Deze keuze voor de administratieve scheidingsvorm kon rekenen op de instemming van
gemeenten en de (koepels van) huurdersorganisaties. Geen enkele van de meer dan 85 ontvangen
zienswijzen op het scheidingsvoorstel was negatief. Eind 2016 heeft Mooiland het ontwerpscheidingsvoorstel afgerond en voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties. In de loop van
2017 zal het scheidingsvoorstel in overleg met de toezichthouder definitief worden gemaakt. De
administratieve inrichting van de scheiding van DAEB en niet-DAEB zal voor 2017 een belangrijke
activiteit vormen.
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8. Financiën
Mooiland voorziet met haar werk, het huisvesten van mensen die daar niet zelfstandig in kunnen
voorzien, in een belangrijke maatschappelijke taak. We hebben als maatschappelijke organisatie
dan ook geen winstoogmerk. Een verantwoorde en doelmatige omgang met het geld dat Mooiland
beheert en investeert staat vanwege datzelfde maatschappelijke belang wel altijd centraal in ons
denken en handelen. Zo zorgen we ervoor dat we niet alleen nu goede en betaalbare huisvesting
kunnen bieden aan onze doelgroep, maar ook in de (verre) toekomst.
Mooiland heeft 27.046 woningen en andere bezittingen die samen een aanzienlijke waarde
vertegenwoordigen. Op basis van de marktwaarde in verhuurde staat gaat het om bijna € 2,6
miljard. Goede financiële sturing en adequate risicobeheersing zijn daarom van essentieel belang
om de financiële continuïteit van Mooiland te kunnen waarborgen. Dit hoofdstuk gaat over de
financiële resultaten, financiële positie en het financieel beleid van Mooiland.
8.1 Jaarresultaat 2016
Met behulp van onderstaande winst- en verliesrekening worden de opbrengsten en kosten van
Mooiland over het afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt. Vanaf 2016 is het verplicht om de winst- en
verliesrekening volgens het functionele model te presenteren in plaats van het categoriale model.
Het totale jaarresultaat van Mooiland komt uit op € 147 miljoen positief. Ten opzichte van de
begroting 2016 is dat een verschil van € 131 miljoen positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door een positief resultaat op de post ‘waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Winst en verliesrekening (x € 1.000)

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Begroting
2016

Verschil
Begroting

Opbrengsten uit exploitatie

169.332

167.179

167.686

1.646

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-43.439

-42.923

-45.391

1.952

Lasten onderhoudsactiviteiten

-29.565

-27.434

-30.704

1.139

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-9.118

-9.067

-8.919

-199

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

87.210

87.755

82.672

4.538

Netto resultaat verkocht vastgoed in
ontwikkeling

1.435

2.040

-2

1.437

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

3.411

2.286

6.828

-3.417

-22.788

4.866

-40.513

17.725

110.421

19.574

9.760

100.661

87.633

24.440

-30.753

118.386

1.718

877

823

895

Overige organisatiekosten

-250

-262

-228

-22

Leefbaarheid

-892

-916

-1.352

460

-14.246

6.112

0

-14.246

-38.053

-40.732

-38.830

777

-52.299

-34.620

-38.830

-13.469

19.317

7.919

-2.914

22.231

147.283

89.520

16.245

131.038

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengst overige activiteiten

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van
effecten
Overige financiële baten en lasten

Totaal financiële baten en lasten
Mutatie latente belastingvorderingen
Resultaat
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De belangrijkste posten uit de winst- en verliesrekening worden hierna toegelicht. Een
gedetailleerdere weergave van de winst- en verliesrekening is te vinden in de jaarrekening onder
‘Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016’.


Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille: € 87,2 miljoen

Opbrengsten uit exploitatie: € 169,3 miljoen
De opbrengsten uit exploitatie van Mooiland bestaan uit de huuropbrengsten en het resultaat op
servicekosten. De opbrengsten zijn hoger dan begroot door lagere huurderving.
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten: - € 43,4 miljoen
De lasten voor verhuur- en beheeractiviteiten betreffen voornamelijk toegerekende loonkosten en
overige bedrijfskosten. Daarnaast is hieronder de verhuurderheffing opgenomen. De lasten voor
verhuur- en beheer zijn lager dan begroot doordat de kosten voor verhuurderheffing lager zijn
uitgevallen dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere WOZ-waardes dan waar
in de begroting rekening mee was gehouden. Ook de overige bedrijfskosten zijn lager uitgekomen
dan verwacht, onder meer doordat de afdelingsspecifieke kosten lager zijn.
Lasten onderhoudsactiviteiten: - € 29,6 miljoen
De onderhoudslasten zijn lager dan begroot door lagere kosten voor planmatig onderhoud. Een
deel van de geplande onderhoudsactiviteiten zijn namelijk doorgeschoven naar 2017. Daarnaast is
bij het uitvoeren van vervanging van badkamers en/of keukens het aantal deelnemende bewoners
lager uitgekomen dan verwacht. Ten opzichte van vorig jaar zijn de onderhoudslasten gestegen
door een uitloop van diverse werkzaamheden van 2015 naar 2016.

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling: € 1,4 miljoen
Het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het resultaat op verkoop van
nieuwbouw. In 2016 betreft deze opbrengst alleen de verkoop van een drietal BOG-eenheden die
onderdeel uitmaken van het Centrumplan Mill (zie onderdeel 4.3 van dit jaarverslag voor meer
informatie).

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille: € 3,4 miljoen
In 2016 zijn 615 eenheden verkocht, waarvan 494 complexgewijze verkopen in Eindhoven tegen
marktwaarde in verhuurde staat en ruim honderd individuele verkopen tegen een prijs welke
gemiddeld boven de marktwaarde in verhuurde staat lag. Dit netto resultaat ontstaat door van de
totale verkoopopbrengst uit de bestaande vastgoedportefeuille (€ 60,8 miljoen) de verkoopkosten,
toegerekende organisatiekosten en de boekwaarde van het verkochte vastgoed af te trekken.


Waardeveranderingen vastgoedportefeuille: € 87,6 miljoen

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille: - € 22,8 miljoen
De overige waardeveranderingen binnen de vastgoedportefeuille hebben enerzijds betrekking op
nieuwbouwprojecten en anderzijds op renovatieprojecten. Nieuwbouw- en renovatieprojecten van
woningcorporaties gaan vaak gepaard met een onrendabele top. Dit betekent dat het geheel aan
kosten voor de nieuwbouw of renovatie hoger is dan de te verwachten opbrengsten. Mooiland
stuurt actief en bewust op het reduceren van dit onrendabele deel.
In 2016 bedroeg de onrendabele top voor nieuwbouw € 2,8 miljoen en voor renovatieprojecten €
20 miljoen. De onrendabele toppen voor nieuwbouw zijn in lijn met de begroting. Het onrendabele
deel van renovatieprojecten is lager uitgevallen dan begroot doordat er in 2016 minder projecten
zijn afgerond dan verwacht.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille: € 110,4 miljoen
De niet-gerealiseerde waardeverandering heeft voornamelijk betrekking op de stijging van de
waarde van het vastgoed op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Deze waarde is
gestegen met 4,5%. De waardeontwikkeling van het vastgoed is afhankelijk van marktomstandigheden, maar ook van parameters die we (moeten) hanteren bij het bepalen van de
marktwaarde (zie onderdeel 8.3 van het jaarverslag voor meer informatie over de waardeontwikkeling).
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Opbrengst overige activiteiten: € 1,7 miljoen
De opbrengst overige activiteiten betreft diverse overige opbrengsten zoals doorberekende
administratiekosten voor bijvoorbeeld het afsluiten van een nieuw huurcontract. De toename van
deze overige opbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugontvangst van eerder
betaalde btw. Deze teruggave was voorzichtigheidshalve niet begroot en ook niet als vordering
opgenomen.

Financiële baten en lasten: - € 52,3 miljoen
De post financiële baten en lasten bestaat uit rentebaten en -lasten en de wijziging van de waarde
van financiële vaste activa en derivaten. De mutatie in deze post wordt voornamelijk veroorzaakt
door de derivatenportefeuille. Voor de derivatenportefeuille van Mooiland zijn we verplicht een
bedrag te reserveren om wijzigingen in deze portefeuille op te kunnen vangen. De hoogte van deze
reservering wordt bepaald aan de hand van de actuele rentestand en de marktwaarde van de
derivatenportefeuille. Per jaar kan deze reservering dus ten gunste of ten nadele van het
jaarresultaat uitvallen. In 2016 steeg het bedrag van deze reservering van € 51,1 miljoen naar €
65,7 miljoen. Dit heeft een negatief effect op het jaarresultaat voor een bedrag van € 14,6 miljoen.

Mutatie latente belastingvorderingen: € 19,3 miljoen
Een latente belastingvordering wordt opgenomen in de jaarrekening voor tijdelijke verschillen
tussen de waardering volgens fiscale voorschriften en de commerciële waardering die in de
jaarrekening wordt gevolgd. De afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat
in de begroting alleen rekening is gehouden met een vrijval van een deel van de latentie, terwijl er
verschillende actieve belastinglatenties zijn gevormd voor onder meer compensabele verliezen en
verschil in fiscale en commerciële waardering van verkopen.
8.2 Financiële continuïteit
Verantwoord financieel beheer en beleid met het oog op de financiële continuïteit van Mooiland is
van groot belang. Naast onze interne controle- en risicoprocedures op het gebied van financiën,
vormen ook externe onafhankelijke toezichthouders een oordeel over het gevoerde (financiële)
beleid en de prognoses die Mooiland maakt. Naast de accountant oefent enerzijds de
toezichthouder van de corporatiesector – de Autoriteit woningcorporaties - dit toezicht uit.
Anderzijds geeft ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) als financier van geborgde
leningen een oordeel over de continuïteit van Mooiland. De toezichthouders werken met een
toetsingskader ter beoordeling van de financiële continuïteit van iedere woningcorporatie. De
belangrijkste conclusie van beide toezichthouders is dat de financiële continuïteit van Mooiland
voldoende is gewaarborgd.
Financieel risico: Kasstroomontwikkeling
Een kasstromenoverzicht maakt inzichtelijk of Mooiland de komende jaren voldoende inkomsten
heeft om aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Twee kasstroomkengetallen
zijn in het financiële toezicht vooral van belang. Het gaat dan om de ‘interest coverage ratio’ (ICR)
en de ‘debt service coverage ratio’ (DSCR). De ICR geeft de rentedekkingsgraad van Mooiland aan.
Er wordt getoetst of Mooiland vanuit de beschikbare operationele kasstromen de rente op leningen
kan betalen. Bij de DSCR wordt in deze berekening naast de rente ook een veronderstelde
jaarlijkse aflossing meegenomen. De onderstaande twee grafieken geven de ontwikkeling van
zowel ICR als DSCR weer voor de periode 2016-2026. Beide kengetallen bevinden zich ruim boven
de ondergrens.
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Financieel risico: Vermogen
Naast de kasstroomkengetallen beoordelen de toezichthouders ook de vermogenspositie van
Mooiland. De twee belangrijkste ratio’s op dit vlak zijn de solvabiliteit en de ‘loan to value’ (LTV).
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen (op basis
van volkshuisvestelijke bestemming) van Mooiland weer. Deze verhouding dient minimaal 20% te
zijn. Mooiland zit daar ruim boven.
De Loan to Value geeft de verhouding weer tussen het totaal aan schulden aan kredietinstellingen
en de bedrijfswaarde van de activa in exploitatie van Mooiland. Deze verhouding mag niet boven
de 75% uit stijgen. Mooiland voldoet op dit vlak ruimschoots aan de gestelde (minimum)eisen van
de toezichthouders. De onderstaande grafieken geven de verwachte ontwikkeling van de
solvabiliteit en LTV van Mooiland voor de komende tien jaar weer.

Financieel risico: Onderpand
Een gezonde verhouding tussen de waarde van het vastgoed en de leningen is een belangrijk
onderdeel van de beoordeling van de financiële positie van een woningcorporatie. Voor de
kapitaalverschaffers wordt naast de Loan to Value ook gekeken naar de verhouding tussen de
WOZ-waarde van het bezit en de leningenportefeuille. Dit kengetal wordt dekkingsratio genoemd.
De omvang van de leningportefeuille (op totaalniveau) mag niet meer zijn dan 50% van de
toegekende WOZ-waarde van het bezit. In de grafiek is duidelijk zichtbaar dat Mooiland
ruimschoots voldoet aan deze norm.

Treasury
Onze woningen zijn voor een groot deel met leningen gefinancierd. Eind 2016 had Mooiland een
leningenportefeuille van ruim € 998 miljoen (2015: € 1.019 miljoen). Er zijn verschillende soorten
leningen afgesloten. Voor een bedrag van € 734 miljoen heeft Mooiland leningen met een vaste
rente. Voor € 264 miljoen zijn leningen met een variabele rente afgesloten. Deze variabele rente
kan doorgaans elk half jaar wijzigen. Een rentestijging kan op een portefeuille van € 264 miljoen al
snel aanzienlijk hogere rentekosten veroorzaken. Om die reden is het risico van te grote variaties
in rente afgedekt met behulp van derivaten. Voor een bedrag van € 187 miljoen is met behulp van
derivaten de variabele rente op leningen omgezet in een vaste rente.
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Doordat de rente vast staat, loopt Mooiland geen risico meer op rentestijgingen en zijn de
rentelasten goed te voorspellen. Er zitten echter ook nadelen aan derivaten. Als de marktrente
daalt, zal er onderpand moeten worden gestort bij de bank waar het derivaat is afgesloten. Dit
komt doordat het verschil tussen de vastgezette rente en de marktrente te groot wordt. De
tegenpartij wil hiermee een garantie hebben voor de toekomstig te betalen rentes. Het probleem
dat voortvloeit uit deze bijstortverplichtingen is dat er snel veel geld beschikbaar moet zijn om te
kunnen storten, het zogenaamde liquiditeitsrisico. Het afdekken van het ene risico, het renterisico,
zorgt in dit geval dus voor een ander risico, het liquiditeitsrisico. In 2016 daalde de marktrentes
verder. Mooiland heeft hierdoor voor ruim € 7 miljoen aan bijstortingen moeten doen (collaterals).
Eind 2016 staat voor een totaalbedrag van € 31 miljoen bij banken in verband met deze
verplichting.
Breakclausules
Naast derivaten waarbij het tegenpartijrisico met onderpandstortingen wordt afgedekt beschikt
Mooiland ook over derivaten met zogenaamde breakclausules. Derivaten met breakclausules
kennen doorgaans geen doorlopende onderpandstortingen indien de marktwaardes van de
derivaten wijzigen. Dit heeft als voordeel dat Mooiland niet op elk moment in de tijd verplicht kan
worden om een groot bedrag als onderpand te storten bij de bank. Derivaten met breakclausules
kennen echter ook een nadeel: Op contractueel vastgestelde momenten in de tijd hebben zowel
Mooiland als de bank het recht om het derivaat te ontbinden. Het derivaat moet dan tegen de
actuele marktwaarde worden afgekocht. De derivaten met breakclausules kennen, evenals de
derivaten met bijstortverplichting, een negatieve marktwaarde door de lage rentestanden.
Breakclausules in de komende jaren staan gepland voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2021. Meer
informatie hierover is opgenomen in onderdeel 10.9 van de jaarrekening.
Liquiditeitsrisico en stresstests
Mooiland heeft gedurende 2016 voldoende liquide middelen gehad om de bijstortverplichtingen van
derivaten te kunnen opvangen. Ook voor 2016 is het risico uit hoofde van bijstortverplichtingen
beperkt. Om de risico’s op dit vlak goed in de gaten te kunnen houden, worden doorlopend
stresstests uitgevoerd. Deze stresstests maken duidelijk of Mooiland nog steeds aan de
bijstortverplichtingen kan voldoen als de actuele marktrente nog eens (denkbeeldig) 2% omlaag
gaat. Mooiland heeft gedurende 2016 altijd over voldoende buffermiddelen beschikt om deze
(denkbeeldige) rentedaling van 2% op te kunnen vangen. Het onnodig aanhouden van te hoge
buffers om deze uitschieters altijd te kunnen opvangen, kan echter leiden tot kapitaalvernietiging.
Ook op deze buffers dient immers rente te worden betaald. Hier dient altijd een balans in te
worden gevonden.
Herfinancieringsrisico
Naast de leningen met variabele rente heeft Mooiland zoals gezegd ook voor € 734 miljoen aan
leningen met een vaste rente. De komende jaren gaan er bij Mooiland relatief veel (eind)aflossingen van deze leningen met een vaste rente plaatsvinden. We streven ernaar zoveel
mogelijk geld te investeren in bestaande en nieuwe huurwoningen. De aflossingen zullen, indien
nodig, dan ook worden gefinancierd met nieuwe leningen (herfinanciering). Het moment van
afsluiten van een lening bepaalt de hoogte van de rente voor de afgesproken looptijd van de
lening. Ter illustratie, in 2008 lag de kale 10-jaars rente nog op ruim 5%. Inmiddels staat deze
rente op 0,65%.
Renterisico
Naast het herfinancieringsrisico dient Mooiland ook te letten op haar totale renterisico. Dit bestaat
uit onafgedekte variabele leningen, renteherzieningen op leningen met vaste rente, plus de
liquiditeitsbehoefte. Resumerend geeft de onderstaande tabel het totale bedrijfseconomisch
renterisico voor de komende jaren weer:
Bedrijfseconomisch renterisico
6 - 10
10 - 20
(x € 1.000)
< 1 jaar
1-2 jaar
2-6 jaar
jaar
jaar
Variabel rentende bankleningen
264.250
Vast rentende bankleningen
1.184
13.415
24.125
7.500
Aanvullende liquiditeitsbehoefte
Renteswaps
186.50025.000
50.000
16.500
Renterisico
77.750
26.184
63.415
40.625
7.500
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8.3 Financiële strategie – maatschappelijke vermogensbenadering
Voor de financiële sturing maakt Mooiland, naast de gebruikelijke kengetallen die toezichthouders
van ons vragen, gebruik van de maatschappelijke vermogensbenadering. Dit is een model dat op
transparante wijze inzicht geeft in de opbouw van het eigen vermogen van Mooiland en de wijze
waarop wij dat vermogen inzetten.
Vastgoedwaardering – Marktwaarde in verhuurde staat
De basis van het model is de waarde van het vastgoed. Sinds 2012 waarderen we ons vastgoed op
basis van marktwaarde in verhuurde staat. Met deze waarderingsmethode wordt inzichtelijk
gemaakt hoeveel het bezit van Mooiland in potentie waard is op basis van de waarderingsprincipes
van de (commerciële) vastgoedmarkt. Vanaf verslagjaar 2016 is het waarderen op marktwaarde
voor alle woningcorporaties verplicht.
In 2016 is de marktwaarde in verhuurde staat van het bezit van Mooiland gestegen van €2.467
miljoen naar €2.585 miljoen. Per woning betekent dit dat op basis van de marktwaarde in
verhuurde staat de woningen van Mooiland gemiddeld €95.591 waard zijn. Deze stijging van € 118
miljoen wordt vooral veroorzaakt door positieve marktontwikkelingen en aangepaste grondslagen
voor de berekening van de marktwaarde uit het nieuwe waarderingshandboek dat vanaf 2016 alle
corporaties voor hun marktwaardering moeten gebruiken.
Leegwaarde
Naast de marktwaarde in verhuurde staat is een veel gebruikte waarderingsmethode om inzicht te
verschaffen in de waarde van de bezittingen van Mooiland die van de marktwaarde in onverhuurde
staat, de zogenaamde leegwaarde. De leegwaarde is over het algemeen hoger omdat leegstaande
woningen aantrekkelijker zijn voor investeerders en particuliere kopers. Per 31 december 2016
vertegenwoordigt het totale bezit van Mooiland een leegwaarde van €3,77 miljard. Gemiddeld per
woning is dit een bedrag van €139.549. De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt daarmee
68,5% van de leegwaarde. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de marktwaarde en
leegwaarde weergegeven:

Tabel ontwikkeling marktwaarde vhe’s (x € 1.000)
marktwaarde

aantal vhe

marktwaarde in verhuurde staat 2016
% van
totaal
per vhe
leegwaarde

leegwaarde 2016
totaal

per vhe

Totaal Mooiland per 31 december 2016

27.046

2.585.360.614

95.591

68,5%

3.774.249.071

139.549

Totaal Mooiland per 31 december 2015

27.535

2.466.849.000

89.590

66,1%

3.732.624.561

135.559

-489

118.511.614

6.002

2,4%

41.624.510

3.990

mutatie 2016

leegwaarde en marktwaarde verhuurde staat 2015 cf jaarverslag 2015

Beleidswaarde
Mooiland voorziet met haar werk, het huisvesten van mensen die daar niet zelfstandig in kunnen
voorzien, in een belangrijke maatschappelijke taak. De keuzes die wij maken zijn primair vanuit dit
volkshuisvestelijk belang gedreven. De doelmatige besteding van de maatschappelijke middelen
staat daarbij voorop, maar onze (financiële) strategie is niet alleen gericht op het realiseren van
financieel rendement. De berekeningen op basis van marktwaarde gaan hier wel van uit. Als
woningcorporatie laten wij echter in sommige gevallen het volkshuisvestelijk rendement voor gaan.
Het is in de woningcorporatiesector daarom gebruikelijk om ook de beleidswaarde van het
woningbezit weer te geven. In deze berekening wordt uitgegaan van het bedrag dat het totaal aan
woningen nog gaat opleveren in de toekomst aan huren en eventueel de verkoop aan het einde
van de exploitatieperiode (eindwaarde). Voor deze berekening worden de parameters en het beleid
van de individuele woningcorporatie gebruikt. Dit in tegenstelling tot de marktwaarde verhuurde
staat waarbij uit wordt gegaan van marktconforme parameters zonder rekening te houden met het
eigen beleid.
De totale beleidswaarde van Mooiland is voor 2016 berekend op €2,12 miljard, waarvan €747
miljoen is gebaseerd op de veronderstelde eindwaarde van ons bezit. Gemiddeld per woning
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betekent dit een bedrag van €78.292. De beleidswaarde is 81% van de marktwaarde in verhuurde
staat. Zie voor meer informatie over de ontwikkeling van de beleidswaarde de tabel hieronder:
Tabel beleidswaarde (x € 1.000)
Beleidswaarde

Beleidswaarde 2016

Aantal
vhe

exploitatie
waarde

eindwaarde

Per vhe 2016
exploitatie
waarde

totaal

eind
waarde

beleids
waarde

als % van
marktwrde in
verhuurde staat

Totaal Mooiland per 31 december 2016

27.046

1.370.426.526

747.057.686 2.117.484.212

50.670

27.622

78.292

81,9%

Totaal Mooiland per 31 december 2015

27.535

1.389.317.451

761.582.438 2.150.899.889

51.215

28.075

79.290

87,6%

-489

-18.890.925

-545

-453

-998

mutatie 2016

-14.524.752

-33.415.677

Meerjarenbegroting
In het model van de maatschappelijke vermogensbenadering wordt vervolgens rekening gehouden
met de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de komende jaren en de geplande
investeringen. De verwachte ontwikkeling van inkomsten en uitgaven van Mooiland in de periode
2017-2026 zijn in onderstaande tabel nader uitgesplitst. Het totale beeld laat zien dat op basis van
de huidige strategie, beleidsvoornemens en bedrijfsactiviteiten het vermogen van Mooiland in de
periode tot en met 2026 naar verwachting zal toenemen met een bedrag van €349 miljoen. Deze
prognose nemen wij mee bij het bepalen van onze (financiële) strategie, maar kan uiteraard als
gevolg van onverwachte ontwikkelingen en beleidswijzigingen nog veranderen.
Tabel ontwikkeling uitvoeringsresultaat 2017 – 2026
Ontwikkeling uitvoeringsresultaat Mooiland in miljoenen

per type activiteit
Woningverhuur en beheer

realisatie
2016

begroting
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal
2026 2017-2026

112,1

105,4

101,8

100,9

99,9

98,1

104,9

103,1

101,0

101,1

103,3

Leefbaarheid

-0,4

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,5

-0,5

-0,6

-4,3

Financiering

-38,1

-36,6

-35,2

-34,1

-33,4

-31,5

-30,3

-28,0

-27,6

-26,6

-25,3

-239,4

Belasting en heffingen

-24,3

-27,1

-26,8

-27,2

-27,5

-27,5

-27,1

-26,6

-26,1

-25,7

-26,2

-204,8

49,3

41,1

39,2

39,1

38,4

38,6

47,0

48,0

46,8

48,2

51,2

329,5

-11,4

-5,9

-8,9

-6,4

-5,4

-5,5

-5,7

-5,8

-6,0

-6,1

-

Verkoop

5,3

3,9

6,3

9,0

9,3

6,7

9,6

13,9

11,7

10,6

4,0

63,6

Conversieresultaat

-6,1

-2,0

-2,6

2,6

4,0

1,2

3,9

8,1

5,7

4,6

4,0

19,7

Totaal Mooiland

43,2

39,1

36,6

41,7

42,4

39,8

50,9

56,2

52,5

52,8

55,2

349,2

Operationeel resultaat

Productie nieuwbouw

778,0

-43,8

Investeringsvoornemens
Mooiland wil blijven investeren in de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille om kwaliteit en
toegankelijkheid van sociale huurwoningen in stand te houden. Voor de periode 2017 tot 2026
wordt voor een bedrag van €318 miljoen aan nieuwbouw en aankopen (acquisitie) geïnvesteerd.
De plannen om via investeringen ons bestaande bezit te verbeteren (tot 2026 € 431 miljoen)
worden in dit model niet meegerekend omdat het model er vanuit gaat dat deze na-investeringen
in bestaand bezit altijd rendabel zijn.
Maatschappelijke vermogensbenadering
In 2016 leverde het totale model het volgende beeld op over de financiële positie van Mooiland:
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Potentieel eigen vermogen Mooiland: € 1.759 miljoen
Mooiland beschikt over een potentieel eigen vermogen van in totaal € 1.759 miljoen (€ 1,76
miljard). Het potentieel eigen vermogen beschouwen wij als de totale vermogenscapaciteit van
Mooiland. Ongeveer 1/8e deel hiervan hebben we met onze activiteiten in het verleden reeds
gerealiseerd. De resterende € 1.552 miljoen zou in de toekomst aanvullend kunnen worden
gerealiseerd indien vanaf nu wordt uitgegaan van een louter financieel gedreven exploitatie.
Bestemd eigen vermogen Mooiland: € 596 miljoen
De strategie van Mooiland is echter gericht op het realiseren van volkshuisvestelijk meerwaarde.
De financiële impact van deze strategie is groot. Naar verwachting zullen we circa € 468 miljoen
van de potentiële verdiencapaciteit van ons bezit niet realiseren. De verwachte
vermogensontwikkeling wordt bovendien getemperd door de impact van door Mooiland
voorgenomen beleid. De verwachte aanspraak op het eigen vermogen vanwege onrendabele
investeringen in de periode 2017–2026 is gecalculeerd op circa € 128 miljoen. Het
volkshuisvestelijk bestemd eigen vermogen van Mooiland komt daarmee op € 596 miljoen, ofwel
een derde van onze vermogenscapaciteit.
Verwacht eigen vermogen Mooiland: € 1.163 miljoen
Het niet bestemde deel van het potentieel eigen vermogen vormt het verwacht eigen vermogen.
Het verwacht eigen vermogen van Mooiland bedraagt € 1.163 miljoen (€ 1,16 miljard). Het
verwacht eigen vermogen wordt opgedeeld in twee onderdelen. In de eerste plaats dient het als
buffer om mogelijke tegenvallers in de strategierealisatie op te kunnen vangen. In 2016 is dit
berekend op een bedrag van € 256 miljoen.
Wat daarnaast resteert is het vrij eigen vermogen. Dit kent momenteel een omvang van € 907
miljoen. Het vrij eigen vermogen is het vermogen waarvan we vrij zeker zijn dat we dat op lange
termijn met onze strategie zullen opbouwen. Samen met onze belanghouders mogen we
voorzichtig nadenken over hoe we dit vermogen in de toekomst kunnen aanwenden voor onze
volkshuisvestelijke opgave. Omdat we weten dat het vrij eigen vermogen nu nog grotendeels ‘in de
stenen zit’, zijn we ervan bewust dat we het vrij eigen vermogen eerst moeten realiseren voordat
we het kunnen inzetten.
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9. Governance en risicomanagement
Governance gaat over de wijze waarop het bestuur en het toezicht is georganiseerd. Voor een
maatschappelijke organisatie als Mooiland is het van groot belang om dit goed op orde te hebben.
Om de maatschappelijke opdracht optimaal te kunnen realiseren is ‘good governance’ en adequaat
risicomanagement essentieel. Dit hoofdstuk gaat over deze onderwerpen.
Om een goed beeld te krijgen van de governance bij Mooiland is het allereerst van belang om
inzicht te hebben in de organisatiestructuur van Mooiland. De organisatiestructuur van Mooiland
bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Ieder bedrijfsonderdeel
heeft een eigen directeur. Samen met de bestuurder van Mooiland vormen zij het directieteam van
Mooiland. De Raad van Commissarissen keurt de belangrijke besluiten die het directieteam neemt
goed en houdt toezicht op de algehele gang van zaken bij Mooiland. In onderstaand organogram is
de (hoofd)organisatiestructuur weergegeven.

9.1 Ontwikkeling governance in 2016
De belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van governance in 2016 bij Mooiland houden nauw
verband met de implementatie van de gewijzigde Woningwet. Zo heeft Mooiland in 2016 de
statuten van de organisatie in lijn gebracht met de nieuwe Woningwet. Hiervoor is als uitgangspunt
gebruik gemaakt van modellen die door Aedes en de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW) beschikbaar zijn gesteld. De wijzigingen in de statuten behelzen vooral
het opnemen van diverse nieuwe wettelijke bepalingen uit de Woningwet in de statuten. Om
praktische redenen is deze actualisatie ook gebruikt om de statutaire vestigingsplaats van Mooiland
te wijzigen van Wageningen naar Ede omdat dit de feitelijke situatie meer recht doet.
Conform de bijbehorende procedure zijn de nieuwe concept-statuten na vaststelling door de Raad
van Commissarissen van Mooiland ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouder, de Autoriteit
woningcorporaties. Na goedkeuring door de Autoriteit zijn de nieuwe statuten op 5 oktober 2016
bij de notaris gepasseerd. De nieuwe statuten zijn gepubliceerd op de website van Mooiland.
Tegelijk met het passeren van de nieuwe statuten zijn ook diverse interne reglementen gewijzigd
om in lijn te blijven met de nieuwe statuten. Het betreft concreet de volgende reglementen:
-

Bestuursreglement
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie

Naast de nieuwe statuten heeft Mooiland in 2016 ook een reglement financieel beleid en beheer
opgesteld. Dit was eveneens een vereiste naar aanleiding van de wijzigingen in de Woningwet. In
dit reglement zijn de uitgangspunten vastgelegd voor wat betreft het financieel beleid en beheer,
de organisatie, jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het financieel
beheer. Ook zijn er in dit reglement regels vastgelegd voor beleggingen en derivaten. Het
modelreglement dat Aedes en de VTW ook hiervoor hebben ontwikkeld, heeft Mooiland als
uitgangspunt gebruikt. Het nieuwe reglement is voor het einde van 2016 goedgekeurd door de
Autoriteit woningcorporaties en is per 1 januari 2017 in werking getreden.

29

Verder heeft Mooiland eind 2016 een tussentijdse interne evaluatie uitgevoerd over de opvolging
van aanbevelingen uit het meest recente visitatierapport. Na afronding van deze laatste visitatie,
die over de periode 2010-2013 ging, zijn de verschillende aandachtspunten uit het visitatierapport
geïnventariseerd en gestructureerd met als doel om scherp te krijgen op welke terreinen extra
acties nodig waren. Voor deze tussentijdse evaluatie is in kaart gebracht wat de actuele stand van
zaken is met betrekking tot deze verbeterpunten. Ten opzichte van de visitatieperiode is vooral het
contact met gemeenten en huurderskoepels verbeterd en zijn diverse governance-aandachtspunten in lijn met de opmerkingen uit het visitatierapport opgepakt. De volgende visitatie zal gaan
over de periode 2014-2017. De resultaten daarvan worden naar verwachting medio 2018
gepubliceerd.
9.2 Juridische structuur Mooiland
De juridische structuur van Mooiland is in 2016 niet
ingrijpend gewijzigd. Een overzicht van de aan Stichting
Mooiland verbonden BV’s is in het schema hiernaast
opgenomen. In deze BV’s hebben in 2016 geen
noemenswaardige activiteiten plaatsgevonden. Aan de
verbindingen is conform wet- en regelgeving geen nieuw
vermogen verschaft vanuit Mooiland.
Met de nieuwe Woningwet is ook de definitie verruimd van
wat aan woningcorporaties verbonden ondernemingen
kunnen zijn. Naar aanleiding van deze verruimde definitie is
in het afgelopen jaar een toets uitgevoerd of er andere
organisaties zijn die Mooiland moet verantwoorden als
verbinding. Naar aanleiding van deze toets is Woonservice
Regionaal Coöperatief U.A. aangemerkt als verbinding van
Mooiland omdat Mooiland daarin een bestuurlijk belang
(stemrecht) heeft. Dit is een al langer bestaand regionaal
woonruimteverdeelsysteem voor Den Bosch en omgeving
waarin meerdere woningcorporaties participeren. Een
gedetailleerd overzicht van alle verbindingen van Mooiland
is opgenomen als bijlage in de jaarrekening.
9.3 Risicomanagement
Risicomanagement is het vinden van een balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen.
Mooiland hanteert als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem onder
meer:
1. Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen
2. Een systeem van periodieke monitoring en rapportering
3. Handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de te volgen
procedures
4. Een integriteitscode
De interne beheersing van Mooiland is gestructureerd volgens het ‘lines of defence-model’. Door te
werken met verschillende verdedigingslinies (o.a. leidinggevenden, controllers, interne audits en de
Raad van Commissarissen) optimaliseert Mooiland het systeem van interne beheersing. We
monitoren risico’s op verschillende niveaus en kunnen in alle gevallen adequaat actie ondernemen.
Binnen Mooiland is er naast de ‘harde kant’ van risicomanagement (de processen, de procedures,
de stuurinformatie) ook veel aandacht voor de ‘zachte kant’ van risicomanagement
(risicobewustzijn, communicatie, onderling vertrouwen, cultuur). Bij de zachte kant geldt dat de
randvoorwaarde is dat risicomanagement geborgd wordt in de cultuur van de organisatie.
Mooiland heeft de ambitie om het volwassenheidsniveau qua integrale interne beheersing naar een
hoger niveau te tillen. Het streven is daarbij om de inrichting en uitwerking van risicomanagement
zodanig op orde te hebben dat door de directeuren en teammanagers een ‘in control statement’
kan worden afgegeven voor het eigen bedrijfsonderdeel of team.
Ontwikkeling risicomanagement in 2016
In het kader van het professionaliseren van het risicomanagement zijn in 2015 audits uitgevoerd
op de hoofdprocessen van Mooiland. In deze audits is de werking van de beheersmaatregelen bij
de processen gemeten. De resultaten van deze audits zijn gebruikt als nulmeting voor een verdere
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verbetering van de risicobeheersing met als uiteindelijke doel om in control te zijn. Met behulp van
een interne managementletter is in 2016 de voortgang van de belangrijkste verbeterpunten en
aanbevelingen uit de nulmeting ieder trimester gemonitord.
Met ingang van 2016 werkt Mooiland met een audit-roulatieschema. Elk hoofdproces wordt in ieder
geval eens in de drie jaar uitgebreid getoetst. In 2016 is op zes processen een audit uitgevoerd,
namelijk governance, HRM, juridisch, informatievoorziening, beheer bestaande voorraad en
compliance. Vooral op het vlak van informatievoorziening is ten opzichte van de nulmeting uit 2015
een forse verbeterslag behaald door het vaststellen van informatiebeveiligingsbeleid en
informatisering- en automatiseringsbeleid.
Er zijn drie processen die eind 2016 nog geen voldoende scoren omdat zij op werking een score
lager dan 70% hebben gehaald. Het gaat concreet om de processen beheer bestaande voorraad,
inkoop en fiscaliteit. Er zijn voor deze drie processen diverse acties uitgezet om de processen naar
een voldoende score te krijgen. Zo wordt er een nieuw kwaliteitsbeleid voor het woningbezit
uitgewerkt en worden er meerjaren-onderhoudsbegrotingen op complexniveau opgesteld. Met
betrekking tot het inkoopproces is de functie van inkoopcoördinator in het leven geroepen. Deze
functionaris draagt bij aan het bewerkstelligen van functiescheiding in het inkoopproces en het
extra paar ogen als het gaat om inkoopbeslissingen. Daarnaast draagt deze functionaris bij aan de
vakinhoudelijke kennis van inkoop en zal er gekeken worden waar inkoopvoordelen zijn te behalen.
Met betrekking tot de fiscale processen is in het najaar van 2016 een fiscale volwassenheidsanalyse
uitgevoerd door accountantsbureau PwC. Uit deze analyse kwam naar voren dat Mooiland op het
vlak van fiscale volwassenheid een 2 scoort op een schaal van 1 tot 5. Een belangrijke prioriteit
voor Mooiland in 2017 is om de fiscale volwassenheid binnen Mooiland naar een hoger niveau te
tillen.
Samenvattend zijn er in 2016 wederom grote stappen gezet naar een betere interne beheersing en
een hoger niveau van risicomanagement. Naast de diverse andere verbeteracties uit de audits is er
in het afgelopen jaar ook separaat veel aandacht geschonken aan de zachte kant van
risicomanagement. Er heeft een integriteitsdag plaatsgevonden voor directie en management, er
zijn workshops risicobewustzijn gegeven en het thema integriteit is op diverse afdelingsoverleggen
onder de aandacht gebracht. De gedragscode integriteit en klokkenluidersregeling zijn vastgesteld
en worden actiever uitgedragen binnen de organisatie. Het fraudeprotocol is opgenomen in de
nieuwe klokkenluidersregeling. Tevens is er geïnvesteerd in de professionaliteit van de
medewerkers en is er veel aandacht besteed aan de gewenste organisatiecultuur in het kader van
een goed werkend systeem van interne beheersing.
Risicobereidheid
Mooiland dient in 2017 voor de processen de risicobereidheid te formuleren en vast te stellen. Bij
de inmiddels uitgevoerde audits is de norm aangehouden dat voor 70% van de geconstateerde
risico’s de interne beheersingsmaatregelen in control dienen te zijn. Een hoge score bij een audit
betekent overigens niet dat er geen risico’s bestaan, maar dat er grotendeels beheersmaatregelen
voor de risico’s aanwezig zijn en deze maatregelen werken.
Toetsing en controle
Naast het werk van de Raad van Commissarissen en de hiervoor behandelde risicomanagementprocedures, zijn er ook diverse andere ‘checks and balances’ ingebouwd om het werk van Mooiland
te controleren. Hierbij kan intern bijvoorbeeld gedacht worden aan de al eerder genoemde
gedragscode integriteit en de klokkenluidersregeling. Extern vindt er op diverse manieren toetsing
van het werk van Mooiland plaats. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor onze externe
accountant. Sinds 2010 is PwC de externe accountant van Mooiland. Jaarlijks worden de
ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant in de Raad van Commissarissen besproken.
De samenwerking verloopt naar tevredenheid.
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10. Verslag Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij
Mooiland. Bij dat toezicht is de volgende visie van de Raad van Commissarissen leidend:






Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen, passend
binnen de statuten, strategie, visie en missie van de corporatie en uitgewerkt in het
ondernemingsplan. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen is wezenlijk.
Toezicht betekent dat de leden van de Raad in staat moeten zijn om als klankbord te
functioneren voor de bestuurder met inachtneming van een noodzakelijke kritische afstand.
Toezicht houden op risicobeheersing, financiële verslaglegging, de kwaliteit van de
dienstverlening, de naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met
belanghebbenden.
De Governancecode Woningcorporaties wordt onderschreven en toegepast
Toezicht houdt tevens de rol van werkgever voor de bestuurder in.

In 2016 is de Raad van Commissarissen zes keer bijeen gekomen voor een reguliere vergadering
en zijn er twee extra vergaderingen georganiseerd specifiek over de ontwikkeling van de nieuwe
strategie van Mooiland. Ook is er regelmatig op andere momenten contact geweest tussen de Raad
van Commissarissen en vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, huurderskoepels en
directie van Mooiland, waarbij de reguliere gang van zaken is besproken, het strategieproces en de
benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de
huurderskoepels. Er heeft één vergadering in het kader van de Wet op de ondernemingsraden
plaatsgevonden tussen de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad van Mooiland
(artikel 24 WOR).
10.1 Toezicht in 2016
Het jaar 2016 stond voor Mooiland en daarmee ook voor ons werk als Raad van Commissarissen
voor een belangrijk deel in het teken van de ontwikkeling van de nieuwe ondernemings- en
portefeuillestrategie. De Raad is, met inachtneming van haar rol als intern toezichthouder, op een
prettige, intensieve en constructieve wijze betrokken geweest bij de voorbereiding en
totstandkoming van de nieuwe strategie. Het proces om te komen tot de nieuwe strategie was
opgedeeld in verschillende fases (bestuurlijke oriëntatie, omgevings- en woningmarktanalyse en
tot slot het formuleren van de nieuwe strategie). De voortgang en bevindingen zijn tijdens ieder
van deze fases ook periodiek besproken met de Raad van Commissarissen. Uiteindelijk is de
nieuwe ondernemings- en portefeuillestrategie van Mooiland begin september definitief
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De betrokkenheid bij de totstandkoming van de
nieuwe strategie is groot geweest met veel onderlinge interactie, waarbij eenieder vanuit zijn of
haar rol een goede bijdrage kon leveren.
Met het vaststellen van de nieuwe ondernemings- en portefeuillestrategie van Mooiland is een
belangrijke mijlpaal bereikt. Op basis van heldere uitgangspunten ligt er nu een routekaart waarin
staat wat Mooiland de komende jaren wil realiseren als het gaat om de transformatie van de
vastgoedportefeuille, de inzet op de diverse volkshuisvestelijke thema’s, de samenwerking met
maatschappelijk partners en de financiële randvoorwaarden waarbinnen Mooiland dit alles kan
doen.
Implementeren nieuwe strategie
Met alleen het vaststellen van de nieuwe strategie is Mooiland echter nog niet klaar. Het
operationaliseren van de nieuwe strategie wordt een belangrijke uitdaging voor Mooiland voor de
komende jaren. De uitgangspunten en richtinggevende uitspraken uit de nieuwe strategie moeten
worden doorvertaald naar meer gedetailleerd beleid en kaders op de diverse inhoudelijke aspecten
zoals betaalbaarheid en duurzaamheid.
De organisatie is volgend aan de strategie en in dezen moet ook kritisch gekeken worden in
hoeverre Mooiland met de huidige organisatie-inrichting en processen in staat is de doelstellingen
uit de nieuwe strategie te realiseren. Met het oog hierop is kort na het vaststellen van de nieuwe
strategie gestart met het opstellen van een nieuwe visie op de organisatie voor wat betreft
inrichting, processen, waarden en gedrag. De eerste fase om te komen tot een nieuw integraal
organisatieplan is eind 2016 afgerond. De Raad zal de voortgang van dit traject in 2017 op de voet
volgen.
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Toepassing Woningwet
De agenda van de Raad van Commissarissen werd in 2016, naast de ontwikkeling van de nieuwe
strategie, voor een aanzienlijk deel gevuld met zaken die samenhangen met de per 1 juli 2015
gewijzigde Woningwet. De belangrijkste keuze met betrekking tot dit onderwerp in 2016 was die
voor de scheiding van sociale (DAEB) en commerciële (niet-DAEB) activiteiten. Deze afweging en
de uiteindelijke keuze voor de administratieve scheidingsvorm maakte integraal onderdeel uit van
de herijking van de strategie van Mooiland. De keuze voor de administratieve scheiding vloeit
logisch voort uit de expliciete keuze van Mooiland voor de sociale doelgroep zoals vastgelegd in de
nieuwe strategie. Het definitieve ontwerpscheidingsvoorstel is op 1 december goedgekeurd door de
Raad van Commissarissen en eind 2016 ter beoordeling aan de Autoriteit woningcorporaties
verstuurd.
In 2016 zijn eveneens de statuten van Stichting Mooiland als gevolg van de diverse gewijzigde
wettelijke bepalingen uit de Woningwet vernieuwd. Daarmee samenhangend zijn tegelijk ook
diverse reglementen gewijzigd, waaronder die voor de Raad van Commissarissen, auditcommissie
en remuneratiecommissie. Naast de actualisatie van deze al bestaande statuten en reglementen is
er in 2016 ook een nieuw reglement voor financieel beleid en beheer opgesteld. Ook dit nieuwe
reglement komt voort uit de gewijzigde wet- en regelgeving. Verder is de Raad gedurende 2016
regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot andere nieuwe
ontwikkelingen als gevolg van de Woningwet zoals de vorming van woningmarktregio’s, invoering
van passend toewijzen en de nieuwe prestatieafsprakencyclus met gemeenten. Tot slot hebben we
als Raad in het afgelopen jaar de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe geschiktheid- en
betrouwbaarheidstoets (zie voor meer informatie over dit laatste punt onderdeel 10.2).
Toezicht op financiële en operationele prestaties
De Raad van Commissarissen wordt periodiek op de hoogte gehouden over de financiële en
operationele prestaties en de ontwikkeling van risico’s aan de hand van diverse rapportages zoals
de trimesterrapportages, de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Mooiland is
eind 2015 overgegaan naar één nieuw primair administratiesysteem met uniforme datadefinities.
Deze overgang is goed verlopen. Wel is destijds al geconstateerd dat veel van onze informatie over
de woningen niet juist was vastgelegd of niet meer actueel was. In 2016 is veel werk verzet om de
juistheid van de data te controleren en zo nodig te corrigeren. Dit data op orde-traject heeft ook
van ons als Raad van Commissarissen de nodige aandacht gehad aangezien dit de basis vormt voor
zowel een juiste verantwoording als ook voor te nemen investeringsbeslissingen met betrekking tot
het bezit. Dit project wordt volgens planning in de eerste helft van 2017 afgerond.
Voor wat betreft de operationele prestaties blijkt onder andere uit de Aedes-benchmark en de
eerder genoemde externe analyse van een aantal belangrijke klantprocessen dat de
klanttevredenheid bij Mooiland op onderdelen onder druk staat. Processen kunnen en moeten beter
ingericht worden, maar er is ook voor wat betreft het aspect houding en gedrag ruimte voor
verbetering. Er is een verbetertraject geformuleerd om onze basisprocessen eerst verder op orde
te brengen. Deze extra aandacht voor het op orde brengen van processen met het oog op de
verbetering van de klanttevredenheid wordt vanuit de Raad gewaardeerd en zal in 2017 ook vanuit
de Raad van Commissarissen bijzondere aandacht hebben.
Ontwikkeling risicomanagement
De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat Mooiland actief werkt aan het verder
versterken en ontwikkelen van het risicomanagement. De leidraad vormt daarbij het plan van
aanpak governance, risicomanagement en control zoals dat eind 2015 is vastgesteld. Momenteel
zijn diverse stappen vanuit dit plan van aanpak in uitvoering. De interne management letter over
risico-ontwikkeling die ieder trimester wordt opgesteld en de structurele audits op hoofdprocessen
die door Mooiland worden uitgevoerd, vormen belangrijke instrumenten binnen dit kader. Er wordt
actief gestuurd op de opvolging van de aanbevelingen en verbeterpunten vanuit de audits bij de
proceseigenaren en er wordt meer aandacht gegeven aan soft controls binnen Mooiland. Dit blijkt
onder meer uit de risicoworkshops die in het najaar van 2016 zijn georganiseerd en de
integriteitsdag voor leidinggevenden. De Raad zal de voortdurende aandacht voor risico’s en
risicomanagement blijvend monitoren.
10.2 Samenstelling Raad van Commissarissen
Om goed toezicht te kunnen houden op het werk van Mooiland is een gebalanceerde samenstelling
van de Raad van Commissarissen met verschillende expertises van belang. De Raad van
Commissarissen werkt met een uitgebreide profielschets om deze balans te bewaken. In deze

33

profielschets zijn de eisen opgenomen met betrekking tot de competenties, kennisgebieden en
onafhankelijkheid van de leden van de Raad en met betrekking tot de diversiteit in de
samenstelling en sluit aan bij de door de Autoriteit Woningcorporaties gehanteerde matrix. Tevens
is in de profielschets de visie op het toezicht en het toetsingskader vastgelegd. De profielschets is
gepubliceerd op de website van Mooiland.
In 2016 is één nieuwe commissaris benoemd, te weten Ans Cuijpers. De vacature was ontstaan
nadat Karin Lodder eind 2015 kenbaar had gemaakt vanwege andere werkzaamheden niet
beschikbaar te zijn voor een tweede termijn als commissaris. Ans Cuijpers is benoemd op
voordracht van de huurderorganisaties. De werving is begeleid door een extern bureau. Er is een
advertentie geplaatst in diverse dagbladen. De selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van
verschillende rondes, waarbij de diverse gremia betrokken zijn geweest. Het gehele proces van
benoeming is plezierig en constructief verlopen. Na het succesvol doorlopen van de geschiktheidsen betrouwbaarheidstoets van de Autoriteit woningcorporaties is Ans Cuijpers per 8 september
benoemd.
Overzicht samenstelling Raad van Commissarissen 2016
Kees Meijer (1960)
Voorzitter / lid remuneratiecommissie
Benoemd per 1 januari 2012, huidige termijn tot 31 december 2019, niet herbenoembaar



Hoofdfunctie: Directeur Orkest van het Oosten, partner Provocis
Relevante nevenfuncties: Vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie RvT ROC Deltion College,
bestuurslid Bevrijdingsfestival Overijssel, lid RvT museum De Fundatie




Deskundigheidsprofiel uit profielschets: governance, organisatie- en personeelsbeleid, ICT
PE-punten in 2015 / 2016: 17

Bert Jeene (1955)
Vicevoorzitter / voorzitter remuneratiecommissie
Benoemd per 26 juni 2015, termijn tot 26 juni 2019, herbenoembaar





Hoofdfunctie: Niet van toepassing
Relevante nevenfuncties: Lid RvC Tomingroep, Lid RvT SiZa, Voorzitter Rijk van Nijmegen
Uitdaging, penningmeester Stichting (vrienden van) het Dorp.
Deskundigheidsprofiel uit profielschets: volkshuisvesting, financieel-economisch, organisatie
PE-punten in 2015 / 2016: 24

Bart Douw (1966)
Lid RvC / lid auditcommissie
Benoemd per 27 mei 2015, termijn tot 27 mei 2019, herbenoembaar



Hoofdfunctie: interimmanager / adviseur
Relevante nevenfuncties: Docent vastgoedfinanciering




Deskundigheidsprofiel uit profielschets: financieel-economisch, vastgoed/financiering
PE-punten in 2015 / 2016: 10

Erik Drenth (1960)
Lid RvC (voordracht huurderskoepels) / voorzitter Auditcommissie
Benoemd per 1 december 2014, termijn tot 1 december 2018, herbenoembaar



Hoofdfunctie: Directeur vestiging Assen Verstegen accountants en adviseurs BV
Relevante nevenfuncties: Lid RvT Theater en bioscoop De Nieuwe Kolk, Lid RvT Oosterlengte,
Lid RvC WerkPro (tot 1 april 2016), Lid RvT Proscoop (per 1 juli ontstaan, tot die datum lid RvT
rechtsvoorganger ProGez), Lid RvT Opron (vanaf 1 februari), Lid RvA Netwerk Cliëntenraden
Zorginstellingen, Lid bestuur Stichting Praten over Gezondheid Nederland, Docent en
examinator RU Groningen / Hanzehogeschool, Toezichthouder praktijkopleidingen NBA

34




Deskundigheidsprofiel uit profielschets: financieel-economisch, huurdersorganisaties
PE-punten in 2015 / 2016: 20

Ans Cuijpers (1958)
Lid RvC (voordracht huurderskoepels)
Benoemd per 8 september 2016, termijn tot 8 september 2020, herbenoembaar



Hoofdfunctie: toezichthouder, boardroomadvisor, executive searcher bij Cuijpers Consultancy
Relevante nevenfuncties: Partner de Galan Groep, Lid Commissie Permanente Educatie VTW,
Lid RvC Wonen Zuid



Deskundigheidsprofiel uit profielschets: Volkshuisvesting, Juridisch, Governance, Mens en
Organisatie
PE-punten in 2015 / 2016: 11



Toelichting auditcommissie en remuneratiecommissie
De Raad van Commissarissen kent twee commissies die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding
van vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Door deze voorbereiding kan de Raad in de
officiële vergaderingen focussen op de essentiële vraagstukken. Enerzijds is er de auditcommissie
die zich richt op de vraagstukken van risicobeheersing, financiën, informatievoorziening en
vastgoed. Anderzijds is er de remuneratiecommissie die de Raad van Commissarissen adviseert bij
besluiten over het aanstellings- en bezoldigingsbeleid van het bestuur. De remuneratiecommissie
selecteert, draagt voor en beoordeelt het functioneren van de bestuurder. Verder behoort tot de
taken het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het bestuur
en de Raad van Commissarissen. Daarnaast is afgesproken dat de remuneratie-commissie zich ook
richt op voorliggende organisatievraagstukken waarbij cultuur een belangrijk thema is.
Auditcommissie
In 2016 is de auditcommissie vijf keer bijeen geweest. Naast reguliere rapportages en stukken die
periodiek aan bod komen zoals managementrapportages, jaarplan treasury, begroting en
jaarrekening, zijn tijdens de bijeenkomsten in 2016 onder andere de volgende onderwerpen aan
bod gekomen:

Plan van aanpak risicomanagement en diverse auditverslagen

Breakplan derivaten

Diverse investeringsvoorstellen

Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB

Reglement financieel beleid en beheer
Remuneratiecommissie
In 2016 heeft de Raad besloten om de taak van de remuneratiecommissie uit te breiden. Deze
commissie houdt zich – naast de reguliere taak met betrekking tot de werkgeversrol – ook bezig
met het toezicht op integriteit, kernwaarden en cultuur. In 2016 heeft deze commissie een
evaluatiegesprek met de bestuurder gehouden en met de bestuurder gesproken over de
ontwikkeling van leidinggevenden, de organisatieontwikkeling en integriteit. Tevens heeft de
remuneratiecommissie het honoreringsbesluit voor de Raad van Commissarissen voor 2017
voorbereid.
Integriteit en onafhankelijkheid
Om te waarborgen dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, het bestuur en andere organen
kritisch kunnen functioneren, bevat het reglement van de Raad van Commissarissen regelingen
met betrekking tot onder andere onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties. Alle
commissarissen zijn onafhankelijk. In 2016 is geen sprake geweest van (transacties met)
tegenstrijdige belangen waarbij een lid van de Raad van Commissarissen of het bestuur betrokken
is geweest.
Zelfevaluatie
De Raad van Commissarissen is aanspreekbaar op zijn functioneren en houdt daartoe ieder jaar
een zelfevaluatie. Voorgaand jaar is dit onder begeleiding van een externe gedaan. Over 2016 is
dit onder eigen regie gebeurd. Bij de zelfevaluatie over het functioneren in 2016 is geconcludeerd
dat er onderling veel vertrouwen is; er kan gezegd worden wat er moet worden gezegd. De
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bestuurder durft zich kwetsbaar op te stellen, is zeer transparant en open in haar communicatie en
zoek de dialoog met de RvC als tegenkracht ook bewust op. De Raad heeft tijdens de evaluatie
nadrukkelijk aandacht besteed aan de eigen ontwikkeling, zowel persoonlijk als in teamverband, en
hierover afspraken gemaakt voor 2017. Bij de evaluatie werd ook geconstateerd dat de discussies
in de Raad in 2016 veel betrekking hadden op de strategie of een sterk economisch / financieel
accent hadden. In 2017 staan de sociaal-maatschappelijke aspecten prominenter op de agenda en
gaat de Raad zich verder verdiepen in de primaire processen bij Mooiland en het cultuuraspect. Dit
vormt immers een belangrijk punt voor de succesvolle implementatie van de vastgestelde
strategie.
Bezoldiging Raad van Commissarissen
De honorering voor 2016 is vastgesteld op € 14.260 voor een RvC-lid en € 21.391 voor de
voorzitter van de Raad. Dit is conform de richtlijnen van de VTW en de honorering van de Raad van
Commissarissen voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.
10.3 Werkgeversrol bestuurder
Als onderdeel van de evaluatie van het functioneren van de bestuurder heeft de remuneratiecommissie verdiepingsgesprekken gevoerd met de directeuren. Ook is het functioneren voorbesproken met de andere leden van de Raad. Op basis hiervan heeft de remuneratiecommissie een
evaluatiegesprek over 2016 gevoerd met de bestuurder. De uitkomsten hiervan zijn met de Raad
van Commissarissen gedeeld en geaccordeerd. De Raad heeft zich positief uitgesproken over de
wijze waarop de bestuurderstaak is vervuld, zowel inhoudelijk als qua inzet, de manier waarop de
nieuwe strategie tot stand is gekomen, de relatie met de diverse belanghebbenden, maar vooral
ook vanwege de wijze waarop de bestuurder medewerkers betrekt en meeneemt. De bezoldiging
van de bestuurder is conform de Wet Normering Topinkomens. In de jaarrekening komt dit
onderwerp uitgebreider aan bod onder ‘Bezoldiging bestuurder en commissarissen’. Voor de
volledigheid volgt hieronder tot slot nadere persoonsinformatie over de bestuurder van Mooiland:
Anne Wilbers (1961)
Bestuurder Mooiland
Benoemd per 1 augustus 2014



Relevante nevenfuncties: voorzitter Stichting Dichter bij huis, commissaris Bonarius Bedrijven,
lid van de Raad van Toezicht van !WOON;
PE-punten in 2015 en 2016: 89

11. Goedkeuring jaarrekening 2016
De jaarrekening die hierna volgt is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd
en goedgekeurd, zoals blijkt uit de bijgevoegde controleverklaring van de onafhankelijke
accountant. We kunnen ons als Raad van Commissarissen overeenkomstig de statuten van
stichting Mooiland met deze stukken verenigen en stellen het bestuur voor om de jaarrekening
2016 overeenkomstig vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot volledige decharge van het
bestuur van Mooiland.
Het bestuur en de Raad van Commissarissen verklaren dat de middelen in 2016 uitsluitend in het
belang van de volkshuisvesting zijn aangewend.
Opgemaakt door de bestuurder op 19 mei 2017
A. Wilbers
Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 19 mei 2017
C. Meijer
H. Drenth
B. Douw
B. Jeene
A. Cuijpers
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Bijlage 1 Overzicht bezit per gemeente (peildatum: 31-12-2016)
Gemeenten
(127)
Aa en Hunze
Alblasserdam
Alkmaar
Alphen-Chaam
Amersfoort
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Asten
Baarn
Barendrecht
Barneveld
Bedum
Bellingwedde
Berg en Dal
Bergen op Zoom
Bernheze
Beuningen
Bladel
BodegravenReeuwijk
Boxmeer
Breda
Bronckhorst
Brummen
Coevorden
Cuijk
De Marne
Deventer
Doesburg
Doetinchem
Dongen
Drechterland
Drimmelen
Echt-Susteren
Ede
Eemsmond
EijsdenMargraten
Enkhuizen
Enschede
Epe
Etten-Leur
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gemert-Bakel
Gennep
Grave
Groningen
Grootegast
Haarlem
Heerenveen
Heerhugowaard
Heiloo
Hellevoetsluis

Huur
Huur
Huur
Huur tot
409,92 - 586,68 - 628,76 409,92
586,68
628,76
710,68
6
32
16
33
99
2

16
139
506
20
24
320
134
238
8

4
1
94

202
31
4
5
58

1

69
15
66

6
14
52
28
184
75
5
16
3
51

35
1.105
3
21

7
16
209
3
9

16
15
206
1
6

189

4
1.313
254

38
445
167

1
320
13
5
4

254

40
1.766
6

144

2

11

105
22
2
29
34

8
4
201
168
86

30
11

12
28
62
30
26

Huur
boven
710,68

36
18
9
1
4
12

82

92

12

383

189

1

23

1

7
1
2
2

31

8

1

47
1
67
159
5
141
4
29
22
616
635
14
4
14
42
40
97

8
7

15
23

170
126

206
83
17

58
9

9

21
6

12
28

20
1

67
26
2

1
4

Totaal
Niet
huurwoningen
woningen
32
161
698
20
104
757
348
245
18
20
61
133
15
66
23
66
1.746
7
36

7
14

423

2
1
17

Overige
woningen

10

43
2.359
434
5
16
40
3.025
6
27
12
66
74
32
30
1
131
69
3
96
236
36
141
12
29
26
1.260
1.038
105
14
71
23
72
74
146

5
25
1
1
4
6

21

71
130

318

14

4

64
24

17

Totaal
32
166
723
21
104
758
352
251
18
20
61
133
15
66
23
66
1.767
7
36
43
2.430
564
5
16
40
3.343
6
27
12
66
74
32
30
1
131
69
3
96
250
36
141
16
29
26
1.324
1.062
105
14
71
23
72
74
163
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Helmond
Hendrik-IdoAmbacht
Hollands Kroon
HoogezandSappemeer
Hoorn
Huizen
IJsselstein
Kollumerland c.a.
Krimpen aan den
IJssel
Krimpenerwaard
Landerd
LeidschendamVoorburg
Lochem
Menterwolde
Mill en Sint
Hubert
Moerdijk
Montferland
Mook en
Middelaar
Nieuwegein
Nijkerk
Nijmegen
Noordoostpolder
Oegstgeest
Oirschot
Oldambt
Oost Gelre
Oosterhout
Ooststellingwerf
Opsterland
Oss
Oud-Beijerland
Oude
IJsselstreek
Overbetuwe
Pekela
PijnackerNootdorp
Purmerend
Raalte
Renkum
Rheden
Rhenen
Rijssen-Holten
Roosendaal
Schiedam
's-Gravenhage
's-Hertogenbosch
Sint Anthonis
Sliedrecht
Slochteren
Someren
Staphorst
Steenwijkerland
Súdwest Fryslân
Ten Boer

2

92

12

14
22

14
5

17

1

18
162
63

36

51

4

30

13

106
45
28
18
276
63
34
16

14

16
64
99

140

16
714

163

115

24
18
73

4
25

3

590
18

106

76

13

3

17

3

13
44

116
19
42

5
49
8
59

23

21

14

4
184
40
4
2
14
179

3

227
61
75
60
308
8
13
8
12
1.668
13

6
255

11
341
11

8
84

98
93
60

8
5

7
18

1

73
70
31
56

23

74

31

21

25

1
1
4

28
16
100

1
1

7
8
29
95

9
16

459
446
79
12
46
47
8
67
10

94
65
101

66
228
192
88
31

6

1

4

5
5
30
11
8

14

12

53

3
2

110
45
28

1

3
23

31
43
73

1

37
1

64
16
1.115

24

28

17

4

18
277
63
34
16
67
16
1.138
31
43
73

925
18
23

18

943
18
23

5
169
40
570
101
133
64
308
10
42
22
37
2.539
24

4

9
169
40
570
101
134
64
310
10
42
22
38
2.560
24

1
2

1
21

117
116
60

1
1

118
117
60

254
70
31
103
18
41
30
24
179
327
778
743
118
12
62
47
24
71
10

126

380
70
31
125
18
41
30
24
179
327
782
749
119
12
62
47
24
71
10

22

4
6
1
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Tilburg
Tynaarlo
Tytsjerksteradiel
Utrecht
Utrechtse
Heuvelrug
Valkenswaard
Veendam
Vlaardingen
Waalwijk
Weststellingwerf
Wijchen
Wijk bij
Duurstede
Woensdrecht
Woudrichem
Zeewolde
Zevenaar
Zoetermeer
Zundert
Zutphen
Zwijndrecht
Zwolle
Eindtotaal

3

44
7
58
15

22
12
17

15
6

12

27
2
1

133
120
20
12
5

22
9

68
1

21

50
205
16
60
25

6
29

2.446

15.155

28
27

4

1

1

6

1
6
16
16
4
14
5
3.304

2

14

7
19
106
18
21
115
32
4.004

10
24
1
1
17
1.057

94

66
34
75
36

66
34
75
36

27
30
161
120
25
12
12

27
30
169
121
25
12
12

16
90
10
18
96
351
57
115
154
54
26.060

8
1

6
3

24
986

16
90
10
24
96
354
57
115
178
54
27.046
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