Jaarverslag

2018

Inhoudsopgave jaarverslag 2018
1. Voorwoord.................................................................................................................... 2
2. Goede dienstverlening .................................................................................................. 5
2.1 Dienstverlening en klanttevredenheid ........................................................................... 5
2.2 Klachten en bezwaren ................................................................................................. 6
3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid .............................................................................. 7
3.1 Overzicht bezitssamenstelling Mooiland ......................................................................... 7
3.2 Betaalbaarheid en huurbeleid ....................................................................................... 7
3.3 Verhuur en toewijzingen .............................................................................................. 8
3.4 Beschikbaarheid: ontwikkeling en transformatie woningvoorraad..................................... 11
3.5 Complexgewijze aan- en verkopen .............................................................................. 12
4. Kwaliteit en duurzaamheid ......................................................................................... 14
4.1 Onderhoud en kwaliteit .............................................................................................. 14
4.2 Duurzaamheid en renovatieprogramma ........................................................................ 15
5. Samen met bewoners ................................................................................................. 17
5.1 Communicatie met bewoners ...................................................................................... 17
5.2 Samenwerking met huurdersorganisaties ..................................................................... 17
5.3 Rol in wijken en buurten en leefbaarheid ...................................................................... 18
6. Samen met partners ................................................................................................... 19
6.1 Samenwerking met gemeenten ................................................................................... 19
6.2 Samenwerking met zorg- en welzijnspartners ............................................................... 20
7. Mooiland als organisatie ............................................................................................. 21
7.1 Feiten en cijfers organisatie ........................................................................................ 21
7.2 Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid ................................................................. 21
7.3 Organisatie op orde ................................................................................................... 22
8. Financiën .................................................................................................................... 24
8.1 Jaarresultaat 2018..................................................................................................... 24
8.2 Financiële continuïteit ................................................................................................ 26
8.3 Financiering en treasury ............................................................................................. 29
8.4 Vastgoedwaardering .................................................................................................. 30
9. Governance en risicomanagement .............................................................................. 32
9.1 Ontwikkelingen governance 2018 ................................................................................ 32
9.2 Risicomanagement .................................................................................................... 33
10. Verslag Raad van Commissarissen ........................................................................... 36
10.1 Toezicht in 2018 ...................................................................................................... 36
10.2 Samenstelling Raad van Commissarissen .................................................................... 38
10.3 Werkgeversrol bestuurder......................................................................................... 40
11. Goedkeuring jaarrekening ........................................................................................ 41
Bijlage 1 Overzicht bezit per gemeente (peildatum: 31-12-2018).......................................... 42

Jaarverslag 2018

Pagina 1

1. Voorwoord
Het jaar 2018 was voor Mooiland het jaar van volgende stappen zetten. In het
afgelopen jaar hebben we op veel verschillende terreinen concreet verder vorm en inhoud gegeven
aan de strategie die Mooiland vanaf september 2016 heeft ingezet. Vanuit deze strategie werken
we aan het zijn van een volwaardige woningcorporatie in een kleiner werkgebied rondom onze
kernregio Noordoost-Brabant en Gennep. Thuis geven als woningcorporatie staat daarbij centraal.
Wij bieden een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis. Wij zijn herkenbaar, aanspreekbaar
en bereikbaar voor huurders en partners en wij weten wat er speelt in de wijken. Graag neem ik u
in vogelvlucht mee in de belangrijkste ontwikkelingen uit het jaar 2018 bij Mooiland.
Complexgewijze verkopen 2018
Mooiland is verspreid door heel Nederland in meer dan 100 gemeenten actief. Buiten de regio
Noordoost-Brabant gaat het meestal om slechts enkele tientallen woningen per gemeente. We zien
dat andere corporaties daar met hun netwerk meer kunnen betekenen voor huurders. In 2016
hebben wij daarom de ingrijpende keuze gemaakt om de komende jaren een groot deel van ons
bezit te verkopen, bij voorkeur aan andere corporaties.
Het jaar 2018 was succesvol als het gaat om de realisatie van deze complexgewijze verkopen. In
totaal heeft Mooiland 1.085 verhuureenheden verkocht. Het gaat bij deze verkopen om al het bezit
in 16 verschillende gemeenten. Het grootste deel hiervan is gerealiseerd door de verkoop van 603
verhuureenheden in Oost-Groningen aan collega-corporatie Acantus en de verkoop van 302
verhuureenheden in Friesland aan WoonFriesland. In diverse andere gemeenten in Drenthe en
Groningen zoals Aa en Hunze, Tynaarlo en Grootegast zijn kleinere verkooptrajecten ook met
succes afgerond. Begin januari 2019 hebben we ook een akkoord gesloten met twee corporaties
over de overname van de resterende 298 woningen in Drenthe (gemeente Assen). Wij verwachten
in 2019 ook de overige woningen in Groningen te verkopen, evenals bezit in Noord-Holland en
mogelijk ook andere regio’s in Nederland.
Versnelling en uitbreiding verkoopstrategie
Onze strategie was er aanvankelijk op gericht om tien jaar over deze verkoopstrategie te doen (tot
2026). Daarna zou Mooiland nog in een straal van 100 kilometer rond Noordoost-Brabant actief
zijn. In april 2018 hebben we besloten om het tempo van de verkopen te verhogen en uit te
breiden. Het streven is nu om de verkopen al in 2023 af te ronden, inclusief 1.800 woningen
verspreid over 26 gemeenten in deze straal van 100 kilometer.
De reden van deze versnelling is dat we als organisatie minder lang in transitie willen zijn, zeker nu
de woningmarkt zich lastig laat voorspellen. De versnelling stelt ons bovendien beter in staat om
te focussen op ons streven om een volwaardige woningcorporatie te zijn in onze kernregio. De
ervaringen met de verkoop in Friesland, Drenthe en Groningen zijn goed. We zien dat er over het
algemeen veel interesse is in onze woningen en verkopen sneller kunnen gaan dan verwacht. Vanaf
2023 is Mooiland buiten Noordoost-Brabant/Gennep alleen nog actief in Breda, Apeldoorn en de
stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Duurzaamheid
In 2018 werd eens te meer duidelijk dat er een enorme opgave ligt op het gebied van het
verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. We hebben als corporatiesector uitgesproken
dat de sociale woningvoorraad uiterlijk in 2050 energieneutraal en circulair is. Dit jaar hebben we
net als alle andere corporaties een eigen routekaart gemaakt om beter in beeld te krijgen hoe we
komen tot die energieneutrale woningvoorraad in 2050. Dit heeft ons veel geholpen in het denken
over de timing van duurzaamheidsmaatregelen. Door meer vanuit de lange termijn te redeneren
investeren we slimmer en nemen we minder snel maatregelen waar we mogelijk later spijt van
krijgen omdat er dan betere oplossingen zijn.
Voor Mooiland is het erg belangrijk dat de investeringen die wij doen doelmatig zijn en op het
juiste moment worden genomen. We vinden het niet verantwoord dat woningcorporaties en
daarmee in feite de laagste inkomens al het leergeld betalen om tot een energieneutrale
woningvoorraad te komen. Daarnaast speelt proportionaliteit een belangrijke rol. Wat is redelijk om
als sector op te pakken? Wat ligt redelijkerwijs meer bij de overheid of andere partijen zoals
energieleveranciers?

Jaarverslag 2018

Pagina 2

Naar aanleiding van de doelstellingen uit de ondernemingsstrategie hebben we hoe dan ook onze
plannen voor het energiezuinig maken van onze woningen fors verhoogd. We moeten hiervoor in
ieder geval in de komende jaren nog vele duizenden woningen aanpakken. Het kost echter meer
tijd dan verwacht om op het gewenste tempo qua verduurzaming te komen. Veel van de
renovatieprojecten die voor 2018 waren gepland, zullen in 2019 worden afgerond of dan pas
starten. Toch hebben we in het afgelopen jaar 629 woningrenovaties afgerond en daarmee bij deze
woningen het wooncomfort verbeterd, de woonlasten geborgd en de CO2-uitstoot fors verlaagd.
Daarnaast hebben we veel voorbereidingen getroffen zodat onze medewerkers en ketenpartners de
komende jaren optimaal in staat zijn de verduurzamingsopgave te realiseren. Zo is de selectie en
voorbereiding van renovatieprojecten aanzienlijk verbeterd en heeft de samenwerking met
aannemers die wij in 2017 hebben geselecteerd als ketenpartners verder invulling gekregen. De
klantreis woningverbetering die in het najaar van 2018 is afgerond, heeft daarnaast veel nuttige
input opgeleverd voor een betere betrokkenheid en hogere tevredenheid van bewoners bij
renovaties. Met al deze stappen en maatregelen hebben wij goede hoop dat we voor 2019 en de
jaren daarna de voorgenomen aantallen woningverbeteringen gaan halen.
Visitatierapport
Dat we met de koers van Mooiland op de goede weg zitten, bleek in het afgelopen jaar onder
andere uit het vierjaarlijkse visitatierapport. Bij zo’n visitatie worden de maatschappelijke
prestaties van een corporatie door een externe commissie beoordeeld. De visitatiecommissie zag in
de afgelopen vier jaar (2014 tot en met 2017) veel verbeteringen ten opzichte van de periode
daarvoor en was in het bijzonder lovend over de inhoudelijke keuzes, het proces waarin de
ondernemingsstrategie in 2016 tot stand is gekomen en de consequente doorvertaling daarvan op
allerlei vlakken. Ook de contacten en samenwerking met de huurdersorganisaties en gemeenten in
ons kerngebied (Noordoost-Brabant/Gennep) zijn in de afgelopen vier jaar aanzienlijk verbeterd.
Hoewel de beoordeling van Mooiland met gemiddeld een 7,4 over het algemeen erg positief is, is er
natuurlijk altijd ruimte voor verdere verbetering. De visitatiecommissie signaleert op basis van
haar onderzoek dan ook een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten hebben vooral te
maken met het vervolg van de omvangrijke complexgewijze verkoopstrategie van Mooiland en de
verdere invulling van de rol van Mooiland als volwaardige woningcorporatie in het kerngebied. De
aandachtspunten zijn herkenbaar en staan nu nog eens extra scherp op ons netvlies. Het rapport
bevestigt het gevoel dat we op de goede weg zitten en uiteraard ben ik blij met dit resultaat.
Kwaliteit, maatwerk en betaalbaarheid
Hiervoor typeerde ik het jaar 2018 als het jaar van volgende stappen zetten voor Mooiland. Naast
de complexgewijze verkopen en het renovatieprogramma, hebben we op veel meer terreinen
voortgang gemaakt. Zo hebben we in 2018 een nieuw kwaliteitsbeleid en actueel programma van
eisen voor onze woningen vastgesteld en zijn de regels voor zelf aangebrachte voorzieningen
(ZAV’s) vernieuwd en verduidelijkt. We hebben ook toewijzingslabels ingevoerd waarmee woningen
die geschikt zijn voor ouderen en zorgbehoevenden beter voor die doelgroepen worden ingezet.
In het bijzonder was 2018 het jaar waarin we echt een volgende stap hebben gemaakt op het vlak
van de betaalbaarheid. Tot en met begin 2018 is nog eens goed gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding van onze huurwoningen. Die verhouding komt tot uiting in de streefhuur die wij voor
iedere woning vaststellen. Vervolgens hebben we bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli de
nieuwe huurprijs bepaald op basis van het verschil tussen de huidige huur en die streefhuur.
Huurders van wie de huidige huur hoger was dan de nieuw bepaalde streefhuur hebben we per 1
juli geen huurverhoging maar juist een huurverlaging gegeven. Ruim 4.200 huurders hebben
hierdoor in 2018 een huurverlaging gekregen. Gemiddeld betalen deze huurders nu € 44 per
maand minder huur. Bij nog eens 2.800 andere huurders was het verschil tussen de huidige huur
en streefhuur kleiner dan € 10. Zij hebben daarom dit jaar € 0 huurverhoging gekregen. In 2018 is
tevens gewerkt aan maatwerkafspraken op het gebied van huurbeleid. Deze kunnen worden
toegepast als de situatie van de klant er om vraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van
de huurprijs vanwege inkomensdaling.
Met deze ingrepen hebben we een serieuze bijdrage geleverd aan de betaalbaarheid van onze
woningvoorraad en de prijs-kwaliteitverhouding beter in balans gebracht. Vanzelfsprekend wordt
verderop in dit jaarverslag over al deze genoemde ontwikkelingen uitgebreider ingegaan. Ik ben in
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ieder geval trots op de stappen die we als organisatie op al deze terreinen in het afgelopen jaar
hebben gezet.
Balans bewaken
Het is fijn om te zien dat met al deze initiatieven hard gewerkt wordt aan het versterken van de
ziel en bezieling van de organisatie. Door meer oog te hebben voor de persoonlijke situatie van
mensen, daar waar mogelijk maatwerk te leveren en onze rol in lokale netwerken te versterken,
kunnen we het verschil maken voor mensen. Tegelijkertijd is het ook onze verantwoordelijkheid om
in ons handelen een zekere doelmatigheid en zakelijkheid voor ogen te houden. Zeker gezien de
behoorlijk ruime financiële situatie waarin Mooiland zich bevindt is dit een grote opgave. Ik zie het
echter als essentiële opdracht en deel van het bestaansrecht voor ons als maatschappelijke
organisatie om de balans tussen deze beide aspecten goed te bewaken. We blijven hier continu
waakzaam op.
Vooruitblik
Vooruitkijkend naar 2019 heb ik er het volste vertrouwen in dat we als organisatie een mooi
vervolg gaan geven aan de ingezette verkoopstrategie en de realisatie van het
verduurzamingsprogramma. Ook op vele andere terreinen kijk ik uit naar de ontwikkelingen in het
komende jaar. In het bijzonder wil ik nog graag de volgende drie trajecten benoemen:
• Mooiland Online: In 2018 hebben we een nieuwe website gelanceerd die voldoet aan de
eisen van deze tijd. Als vervolg daarop wordt begin 2019 een verbeterde versie van ons
woonruimtebemiddelingssysteem (www.mijnwoningzoeken.nl) gelanceerd. Daarna gaan we
hard aan de slag met het realiseren van een online klantportaal. In deze online omgeving
kunnen huurders straks terecht voor het indienen van reparatieverzoeken, het wijzigen van
gegevens, het melden van klachten, etc.
• Financiële strategie en overmaat: Met de complexgewijze verkopen ontvangt Mooiland in
relatief korte tijd veel geld (middelen). Het gaat naar verwachting om meer geld dan dat we
op een doelmatige manier alleen in onze kernregio Noordoost-Brabant opnieuw kunnen
investeren. Daarmee is er sprake van een situatie van financiële overmaat. In 2018 hebben
we als onderdeel van de actualisatie van onze financiële strategie vastgesteld hoe we de
omvang van die overmaat gaan bepalen. In 2019 gaan we verder met het invullen van de
vraag hoe we met deze middelen concreet zo effectief en doelmatig mogelijk kunnen helpen
bij het invullen van volkshuisvestelijke opgaven elders in het land. Wat de exacte omvang
van de overmaat wordt, is lastig te voorspellen omdat dit mede afhankelijk is van een aantal
externe ontwikkelingen.
• Investeren in contacten kerngebied: Mooiland wil graag de goede contacten met de
gemeenten in het kerngebied voortzetten en verder uitbouwen. Vanuit het visitatierapport
kwamen beter inzicht in afwegingen en het ontwikkelen van een visie op investeren in kleine
kernen als belangrijke aandachtspunten naar voren. Hier werken we onder andere aan door
meer inzicht te bieden in de slaagkansen per gemeente en het uitvoeren van
woonwensenonderzoeken. Na een succesvolle pilot gaan we dit in 2019 breder oppakken.
Daarnaast willen we samen met gemeenten en andere partijen aan de slag gaan met de
transitie naar een duurzamere woonomgeving en op zoek gaan naar innovatieve
samenwerkingsvormen binnen het sociale domein.
Graag ga ik samen met de medewerkers van Mooiland en al onze samenwerkingspartners in het
komende jaar met al deze uitdagingen aan de slag. Ik heb er vertrouwen in dat we daarmee ook in
2019 een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de realisatie van onze missie: thuis geven als
volwaardige woningcorporatie.
Anne Wilbers
Bestuurder Mooiland
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2. Goede dienstverlening
Wij geven thuis door onze huurders elke dag efficiënt, effectief en in één keer goed
van dienst te zijn. We zijn bereikbaar en willen ons werk elke dag iets beter doen. We hebben
aandacht voor onze huurders en we vragen door om te weten wat er echt speelt. We denken mee
met de huurder, verplaatsen ons in de persoonlijke situatie en reageren proactief waar nodig. In dit
hoofdstuk staat de dienstverlening van Mooiland en de beoordeling door huurders van die
dienstverlening centraal.
2.1 Dienstverlening en klanttevredenheid
Mooiland werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Daarvoor
monitoren we de tevredenheid van onze huurders en andere klanten nauwgezet. Indien nodig
maken we duidelijkere afspraken of passen we onze processen aan. In de eerste maanden van
2018 stonden onze dienstverlening en de klanttevredenheid onder druk door problemen met een
nieuwe versie van ons automatiseringssysteem. Vanaf eind maart was deze situatie weer onder
controle en werd er weer een stijgende lijn ingezet. Gekeken op jaarbasis is er per eind 2018 zelfs
sprake van een lichte stijging van de klanttevredenheid ten opzichte van eind 2017 en 2016.
Naast het verbeteren van de kwaliteit van bestaande dienstverlening werkt Mooiland ook aan het
aanpassen of uitbreiden van dienstverlening. Bijzondere ontwikkelingen op dit vlak uit het
afgelopen jaar waren onder andere de lancering van de nieuwe website, het nieuwe en duidelijkere
beleid voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) en de mogelijkheden voor maatwerk in het
huurbeleid. Al deze onderwerpen komen verderop in dit jaarverslag aan bod.
Aedes benchmark 2018
Mooiland neemt ieder jaar deel aan de Aedes Benchmark. Met behulp van deze benchmark worden
de prestaties van vrijwel alle corporaties in Nederland in beeld gebracht en vergelijkbaar gemaakt.
Iedere corporatie wordt daarbij beoordeeld op belangrijke aspecten zoals klanttevredenheid,
bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud en betaalbaarheid. De prestaties worden in beeld
gebracht met een score A (bovengemiddeld), B (gemiddeld) of C (beneden gemiddeld). Op de
verschillende onderdelen scoort Mooiland in 2018 gemiddeld (B). De verschillende onderdelen
worden hieronder nader toegelicht: Het huurdersoordeel gaat over de periode september 2017 t/m
juli 2018. De overige onderdelen hebben betrekking op 2017.
• Huurdersoordeel: score B
Ten aanzien van klanttevredenheid wordt Mooiland in de benchmark net als in 2017 beoordeeld
met een B. De stijgende lijn van vorig jaar is doorgezet bij de deelscores ‘Vertrokken huurders’ en
‘Huurders met reparatieverzoek’. Op die onderdelen scoort Mooiland nu respectievelijk 0,1 en 0,3
punt beter dan het landelijk gemiddelde. Bij het onderdeel ‘Nieuwe huurders’ is de beoordeling met
0,2 punt gedaald waardoor we op dit onderdeel nu ook 0,1 punt onder het sectorgemiddelde zitten.
Vooral in de eerste helft van 2018 stond het verhuurmutatieproces onder druk. Hierdoor waren niet
alle woningen op tijd gereed voor de nieuwe huurder of konden overnames niet goed worden
geregeld. Na een aantal aanpassingen in dit proces stijgt de tevredenheid ook onder nieuwe
huurders nu weer.
• Bedrijfslasten: score B
De gemiddelde beïnvloedbare netto bedrijfslasten per verhuureenheid zijn ten opzichte van vorig
jaar met € 7 gedaald tot € 770. Gemiddeld in de sector komt dit bedrag uit op € 764. Naar de
toekomst toe blijven we uiteraard scherp letten op de ontwikkeling van bedrijfslasten. Onder
andere vanwege de nadrukkelijkere focus op klanttevredenheid en de daling van het aantal
verhuureenheden door de complexgewijze verkopen, verwachten we in de komende jaren echter
geen verdere daling op dit onderdeel.
• Duurzaamheid: score B
De gemiddelde Energie-Index (EI) van onze woningen is afgelopen jaar gedaald van 1,61 naar
1,56. Een lagere EI betekent dat de woning energiezuiniger is. Een EI van 1,56 staat gelijk aan
energielabel C. Hiermee zijn de woningen van Mooiland energiezuiniger dan het landelijk
gemiddelde (EI 1,65). Over de ambities en inzet van Mooiland op het vlak van duurzaamheid is
meer te vinden in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.
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• Onderhoud & verbetering: geen oordeel
De gemiddelde kosten voor onderhoud en woningverbetering zijn dit jaar gestegen van € 2.137
naar € 2.357 per verhuureenheid. Dit betekent dat we meer geld hebben besteed aan onderhoud
en investeringen in onze woningen. De komende jaren verwachten we een verdere stijging van
deze uitgaven. Bij het prestatieveld onderhoud & verbetering hoort ook het huurdersoordeel over
de woningkwaliteit. Dit wordt binnen onze klantmetingen onvoldoende zuiver opgevraagd.
Daardoor konden we op dit onderdeel geen gegevens aanleveren en kregen we dus ook geen
oordeel.
• Betaalbaarheid & beschikbaarheid: geen oordeel
Omdat de woningmarkt lokaal sterk kan verschillen wordt op dit onderdeel geen A, B of C-score
gepubliceerd. Als de huur wordt uitgedrukt als percentage van de maximaal toegestane huurprijs
dan komt dit percentage bij Mooiland uit op 77,4%. Dit percentage ligt in onze kernregio
Noordoost-Brabant/Gennep vanwege de verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid juist onder dit
gemiddelde, namelijk 67,2%. Landelijk ligt dit percentage gemiddeld op 72,1%. Alle resultaten uit
de benchmark zijn via de website van Aedes in te zien.
2.2 Klachten en bezwaren
We doen ons best om goede dienstverlening en kwaliteit te leveren, maar het kan zijn dat
huurders, woningzoekenden of omwonenden ontevreden zijn over Mooiland. Zij kunnen dan met
hun klachten in de eerste plaats terecht bij Mooiland. Mooiland registreert klachten centraal en de
voortgang van de afhandeling van de klachten wordt gemonitord. Naar aanleiding van de klachten
wordt gekeken naar een passende oplossing voor de indiener maar ook naar mogelijkheden tot
verbetering van processen en het aankaarten van inefficiënties. In dat kader zijn we in 2018
gestart met casuïstiekbesprekingen.
Klachten in 2018
Ten opzichte van het gemiddelde aantal klachten per maand in 2017 was er begin 2018 sprake van
een behoorlijke stijging. De belangrijkste oorzaak hiervan lag in problemen bij de implementatie
van een nieuwe versie van ons automatiseringssysteem. Nadat deze problemen eind maart waren
opgelost, daalde het aantal klachten. Uiteindelijk is het aantal klachten over het hele jaar nagenoeg
gelijk gebleven aan het aantal klachten in 2017, namelijk 755 in 2018 tegenover 760 in 2017.
Qua onderwerpen waarover klachten binnen komen is de verdeling van het aantal klachten
vergelijkbaar aan vorig jaar. De meeste klachten hebben te maken met reparatieverzoeken
(techniek). Vanaf het najaar is op de onderdelen techniek en vastgoedprojecten een daling van het
aantal klachten zichtbaar. Het lijkt erop dat de inzet van Mooiland op klantgerichtheid en goede
afspraken met aannemers bij alle vormen van onderhoud (voorzichtig) effect krijgt.
Bezwarencommissie
Wanneer iemand vindt 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 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 2018 ontving de bezwarencommissie in totaal 15 klachten (2017: 20). Hiervan zijn zes klachten
behandeld door de commissie (schriftelijk of tijdens een zitting). Drie van deze zaken waren eind
2018 nog niet afgerond. De drie behandelde klachten waarvan de procedure is afgerond zijn
ongegrond verklaard. Van de overige negen klachten zijn er zeven niet ontvankelijk verklaard
omdat de interne procedure nog niet was afgerond. Twee bezwaren zijn door de indiener
ingetrokken. 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 2018.
Eind 2018 is door Aedes een nieuw model-klachtenreglement gepubliceerd. In 2019 wordt dit
nieuwe regelement door Mooiland geïmplementeerd. Vanaf 1 januari 2019 is het ook mogelijk om
geschillen over het gedrag van de verhuurder direct bij de Huurcommissie in te dienen.
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3. Betaalbaarheid en
beschikbaarheid
Mooiland geeft thuis door te werken aan betaalbare woonlasten voor huurders en door voldoende
geschikte en betaalbare sociale huurwoningen aan te bieden aan mensen met een lager inkomen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe Mooiland zorgt voor voldoende betaalbare huurwoningen
en alle andere verhuurgerelateerde zaken.
3.1 Overzicht bezitssamenstelling Mooiland
In onderstaande tabel is allereerst een overzicht opgenomen van het totale bezit van Mooiland
uitgesplitst naar soorten verhuureenheden. Per eind 2018 had Mooiland in totaal 26.532
verhuureenheden in bezit. Voor het overgrote deel gaat het daarbij om sociale huurwoningen. Qua
ontwikkeling van de woningvoorraad is op totaalniveau in 2018 een duidelijke afname van het
aantal verhuureenheden te zien. De afname met 563 verhuureenheden wordt vooral veroorzaakt
door de complexgewijze verkopen van Mooiland. De toename van het aantal onzelfstandige
eenheden komt vooral door een actie om deze beter in onze administratie vast te leggen. De
afname van het aantal woningen in de klasse duur tot huurtoeslaggrens en toename van de
woningen in de klasse betaalbaar tot € 597,30 komt voor een groot deel door de huurverhoging en
-verlaging in 2018 die hieronder nader wordt toegelicht.
Woningvoorraad Mooiland

2018

2017

Verschil

A: Huurwoningen (categorie in €)
1: Goedkoop (t/m 417,34)
2: Betaalbaar laag (417,35 – 597,30)
3: Betaalbaar hoog (597,31 – 640,14)
3: Duur tot huurtoeslaggrens (640,15 – 710,68)
4: Duur boven huurtoeslaggrens (boven 710,68)

2.975
16.057
2.627
2.436
699

3.018
15.661
2.837
3.247
948

-43
+396
-210
-811
-249

B: Onzelfstandige wooneenheden
1: Onzelfstandige wooneenheden
2: Intramuraal (zorgvastgoed)
Totaal woongelegenheden

157
672
25.623

30
391
26.132

+127
+281
-509

718
74
117
909

772
77
114
963

-54
-3
+3
-54

26.532

27.095

-563

C: Niet-woongelegenheden
1: Garages en parkeervoorzieningen
2: Maatschappelijk onroerend goed
3: Bedrijfsruimten/winkels
Totaal niet-woongelegenheden
Totaal verhuureenheden

3.2 Betaalbaarheid en huurbeleid
Op basis van de nieuwe uitgangspunten rondom betaalbaarheid en beschikbaarheid uit de strategie
van Mooiland, is in 2017 een nieuw huurbeleid ontwikkeld en zijn de streefhuren van alle woningen
op basis daarvan opnieuw geanalyseerd. De streefhuur is de huurprijs die volgens ons de best
passende prijs-kwaliteitverhouding geeft. Als een woning vrij komt en opnieuw wordt verhuurd
(een zogenaamde mutatie), dan wordt doorgaans de streefhuur de nieuwe huurprijs. Naast prijskwaliteit keken we bij het opnieuw bepalen van de streefhuren in ons kerngebied ook goed naar
voldoende beschikbaarheid binnen de verschillende huurprijsklasses vanuit het passend toewijzen.
Ook speelde een logische opbouw van huurprijzen binnen het wooncomplex een rol.
Huurverhoging en -verlaging in 2018
Bij de herijking van de streefhuren bleek dat er enkele duizenden huishoudens een huur betaalden
die hoger was dan de nieuwe streefhuur. De huurderskoepels vroegen aan Mooiland om te
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onderzoeken of voor deze huurders een huurverlaging mogelijk was. Mooiland stond hier voor open
en samen met de huurderskoepels zijn de kaders voor deze huurverlaging en de reguliere jaarlijkse
huurverhoging bepaald.
In totaal hebben per 1 juli 2018 meer dan 4.200 huurders een huurverlaging gekregen. De actuele
huur van deze huurders is verlaagd tot de nieuw vastgestelde streefhuur. Gemiddeld ging het
daarbij om een huurverlaging van zo’n € 44 per maand. Op jaarbasis betekent dit voor Mooiland
ca. € 2,3 miljoen minder huuropbrengsten. Een voorwaarde bij deze huurverlagingen was wel dat
alleen huurders uit onze inkomensdoelgroep (inkomen tot € 41.056) in aanmerking kwamen.
Aan de andere kant was bij meer dan 15.000 huishoudens de huidige huur lager dan de streefhuur.
Deze huurders hebben per 1 juli wel een huurverhoging gekregen. De hoogte daarvan was
afhankelijk van het verschil tussen de huidige huur en de streefhuur. Daarnaast waren er nog een
aantal bijzondere categorieën. Zo hebben huurders met een hoog inkomen (hoger dan € 41.056)
dit jaar een huurverhoging van 5,4% gehad, is de huur van geliberaliseerde huurwoningen
(prijsklasse boven € 710,68) verhoogd met 3,1% en hebben huurders waar in 2018/2019 een
woningrenovatie wordt uitgevoerd geen huurverhoging gehad. Bij deze woningen wordt de huur in
2019 aangepast nadat de renovatie is voltooid. In onderstaande tabel zijn alle categorieën
weergegeven met daarbij ook het aantal huishoudens dat afgelopen jaar in die categorie viel.
Huurverhoging / -verlaging 2018
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur

meer dan € 100 lager dan streefhuur
tussen € 50 en € 100 lager dan streefhuur
tussen € 10 en € 50 lager dan streefhuur
tussen € 0 en € 10 lager dan streefhuur
tussen € 0 en € 10 hoger dan streefhuur

Huur meer dan € 10 hoger dan streefhuur
Hoge inkomens (meer dan € 41.056)
Geliberaliseerde woningen (boven € 710,68)
Renovatiewoningen

Huurverhoging
3%
2,5%
2%
1,4%
0%
Verlaging naar
streefhuur
5,4%
3,1%
Huidige huur
bevroren

Aantal
huishoudens
Ca. 3.300
Ca. 4.200
Ca. 4.700
Ca. 3.250
Ca. 1.800
Ca. 4.200
Ca. 1.540
Ca. 640
Ca. 1.150

Jaarlijks mag de huursom, het totaal aan huuropbrengsten, van woningcorporaties maar in
beperkte mate stijgen. Bij het bepalen van de huursomstijging wordt naast de jaarlijkse
huurverhoging ook gekeken naar de huurontwikkeling bij mutatie van huurwoningen
(huurharmonisatie). Door huurharmonisatie steeg de huursom van Mooiland met 0,24%. De
huurverhogingen en -verlagingen veroorzaakten per saldo een daling van de huursom van -0,12%.
Daarmee kwam de huursomstijging over 2018 in totaal uit op 0,12%. De totale huursomstijging
van Mooiland ligt daarmee ruim onder de maximaal toegestane huursomstijging van 2,4% in 2018.
De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen ligt nu op € 540,27.
Maatwerk huurbeleid
Naast het opnieuw bepalen van de streefhuren was een ander onderdeel van de implementatie van
het nieuwe huurbeleid van Mooiland om ook kaders voor maatwerk rondom huurprijzen op te
leveren. Het kan bij maatwerk bijvoorbeeld gaan om gevallen waarin de huurprijs van de huidige
woning te duur is of de huurprijs door een verandering in de persoonlijke situatie te duur is
geworden. Ook bij bijvoorbeeld mantelzorgsituaties kan het nodig zijn om maatwerk te leveren. De
mogelijkheden voor maatwerk zijn in 2018 onderzocht en er zijn nu praktische kaders opgesteld
om maatwerk te kunnen bieden, gericht op de individuele situatie van de klant.
3.3 Verhuur en toewijzingen
Het verhuren van woningen is één van de belangrijkste processen binnen onze organisatie. In 2018
had Mooiland 2.188 verhuringen, oftewel mutaties. Dit komt neer op een mutatiegraad van 7,6%.
Om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen vooral naar mensen met lage inkomens gaan
gelden daarvoor allerlei inkomenseisen en toewijzingsregels. Zo moet ieder jaar het grootste deel
van de sociale huurwoningen die vrij komen (80%) worden toegewezen aan mensen met een
huishoudinkomen lager dan € 36.798 per jaar. Van de vrijkomende woningen mag 10% worden
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toegewezen aan middeninkomens (tussen € 36.798 en € 41.056). De resterende 10% mag aan
mensen met een hoger inkomen dan € 41.056 worden toegewezen.
In 2018 verhuurde Mooiland 94,4% van de sociale huurwoningen aan mensen met een inkomen
onder de grens van € 36.798. 5,3% van de woningen is toegewezen aan huishoudens met een
inkomens tussen € 36.798 en € 41.056. Aan de huishoudens met inkomens boven de grens van €
41.056 heeft Mooiland 0,3% van de woningen toegewezen. Deze cijfers zijn exclusief de
verhuringen via zorgpartners (intermediaire verhuur).
Passend toewijzen
Naast de gebruikelijke inkomenstoets voor sociale huurwoningen moeten woningcorporaties
woningzoekenden die op basis van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag passend toewijzen.
Dit betekent dat zij in de regel alleen nog in aanmerking komen voor huurwoningen met een
maximale huurprijs tot € 597,30 (voor één- en tweepersoonshuishoudens) of € 640,14 (voor
meerpersoonshuishoudens). Minimaal 95% van de toewijzingen aan deze doelgroep moet passend
zijn. In 2018 was dit percentage bij Mooiland 99,5%.
Woonruimteverdeling
Het merendeel van onze huurwoningen verhuren we op basis van het eigen woonruimteverdeelsysteem: www.mijnwoningzoeken.nl. Dit geldt vooral voor ons bezit in Noordoost-Brabant en
Gennep. Voor wat betreft onze woningen in Oss en Bernheze onderzoeken we momenteel in
overleg met BrabantWonen of we willen aansluiten bij Woonservice Regionaal. Voor woningzoekenden is het overzichtelijk en gemakkelijk als het aanbod op één plek is te vinden en er maar
één inschrijving nodig is. Onze woningen in Den Bosch worden al via Woonservice Regionaal
verhuurd. In 2019 volgt hierover meer duidelijkheid.
De woningen van Mooiland buiten de regio Noordoost-Brabant en Gennep verhuren we grotendeels
via regionale woonruimteverdeelsystemen zoals ‘Entree’ in de regio Arnhem-Nijmegen of
‘Wooniezie’ in de regio Helmond-Eindhoven. Mooiland heeft zich in 2018 ook aangesloten bij ‘Thuis
in de Achterhoek’. Hier worden voortaan onze woningen in Doetinchem, Groenlo, Ulft en Wichmond
verhuurd. Door de complexgewijze verkoopstrategie verwachten wij dat het aantal externe
verhuursystemen waarin wij deelnemen de komende jaren zal afnemen. Zo zijn we al gestopt met
verhuur via collega-corporatie SEW voor wat betreft onze woningen in Tynaarlo omdat deze
woningen zijn verkocht.
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. Bij fysieke beperkingen
bepalen we op basis van het WMO-advies vanuit de gemeente of en met welke prioriteit er
voorrangshuisvesting nodig is. Er kan ook om specifieke sociale redenen voorrangshuisvesting
noodzakelijk zijn. Hiervoor heeft Mooiland een eigen afwegingskader. In 2018 heeft Mooiland dertig
woningen in het kader van voorrangshuisvesting toegewezen. Het ging daarbij in tien gevallen om
voorrangshuisvesting vanwege medische redenen, zeventien vanwege sociale redenen en drie
vanwege zowel medische als sociale redenen.
Aanpassing leeftijd- en zorglabels toewijzing
Om de slaagkans voor specifieke doelgroepen te verbeteren, heeft Mooiland in 2018 een aantal
maatregelen getroffen. Zo is de minimale leeftijdsgrens voor de meeste nultredenwoningen
verhoogd van 50 naar 60 jaar. Ook is het label ‘seniorenpluswoning’ opnieuw ingevoerd voor
woningen in de directe nabijheid van zorginstellingen. Woningzoekenden die een indicatie hebben
voor 24-uurszorg met een Volledig Pakket Thuis, krijgen voorrang bij de toewijzing van deze
woningen. Ook is er bij een aantal complexen een voorrangslabel voor jongeren toegekend. In
2019 wordt onderzocht of deze wijzigingen het gewenste effect hebben en of het nodig is om meer
complexen van een specifiek label te voorzien.
Huisvesting vergunninghouders
Gemeenten moeten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) passende
woonruimte regelen. Voor de huisvesting van deze bijzondere doelgroep werken gemeenten vaak
samen met woningcorporaties en dus ook met Mooiland. Alle gemeenten krijgen van de
Rijksoverheid ieder half jaar een taakstellend aantal vergunninghouders toegewezen. Het COA
koppelt vergunninghouders aan een gemeente op basis van een inschatting waar de beste kansen
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liggen voor integratie en participatie. Bijzonder in 2018 was dat het COA bij een aantal gemeenten
in Noordoost-Brabant onvoldoende kandidaten aanleverde om aan de taakstelling te kunnen
voldoen. Dit speelde in ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze. In totaal heeft Mooiland in 2018 70
huurwoningen toegewezen aan vergunninghouders (2017: 109). 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 woningen
9
7
8
8
5
2
4
6
2
3
16
70

Leegstand
Leegstand ontstaat wanneer een leegkomende woning niet aansluitend kan worden verhuurd aan
een nieuwe huurder. Andere redenen waarom een woning voor langere tijd leeg staat, zijn
bijvoorbeeld renovatie of geplande sloop of verkoop. Mooiland wil de leegstand tot een minimum
beperken om zo gemiste inkomsten (huurderving) zoveel mogelijk te voorkomen. We hebben ons
ook in 2018 onverminderd ingezet om leegstand en de bijbehorende huurderving te beheersen.
Ten opzichte van vorig jaar is de huurderving in 2018 wel licht toegenomen. Over het hele jaar
2018 gaat het om € 2.192.307 aan gemiste huurinkomsten (2017: € 1.964.473). Dit is 1,26% van
de totale huurinkomsten van Mooiland.
Deze stijging van de huurderving wordt door diverse factoren veroorzaakt. Zo hebben we er
bewust voor gekozen om, zodra de huur van een woning wordt opgezegd, beter te onderzoeken of
er asbest verwijderd moet worden en of de keuken of badkamer aan vervanging toe zijn.
Daarnaast voeren we sinds dit jaar zogenaamde Woning-APK’s uit waarmee de veiligheid van de
woning op een aantal vaste punten wordt gecontroleerd. Als hierdoor aanpassingen in de woning
nodig zijn, duurt het langer voor de woning opnieuw kan worden verhuurd. Ook nam de leegstand
in verband met vastgoedprojecten toe. Naar aanleiding van de stijgende huurderving sturen we nu
strakker op het tijdig opleveren van onderhoud door onze aannemers en het beter coderen op de
juiste leegstandcodes.
Huurachterstanden
Naast huurderving door leegstand is er soms ook sprake van huurachterstanden als de huur niet of
niet op tijd wordt betaald. In 2018 heeft Mooiland opnieuw veel energie gestoken in het zo beperkt
mogelijk houden van huurachterstanden. Deze inzet heeft ook in 2018 duidelijke resultaten
opgeleverd. De huurachterstand van zittende en vertrokken huurders zijn per 31 december
2018 teruggebracht naar € 1.448.232. Dit is 0,78% van de totale huursom over 2018. Eind
2017 bedroeg het totaal aan huurachterstanden nog € 1.787.996 (0,97%). Daarmee zijn de
achterstanden met 19% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral de beperkte achterstand onder
zittende huurders (0,54%) is een prestatie waar we trots op zijn.
Ontruimingen
We doen er alles aan om ontruiming van huurwoningen te voorkomen en voeren hierop een sociaal
beleid. Toch komt het voor dat Mooiland de huur beëindigt en de woning ontruimt. Er moet dan
sprake zijn van ernstige omstandigheden zoals stelselmatige en ernstige huurachterstanden, forse
overlast of woonfraude (bijvoorbeeld illegale doorverhuur of drugsverkoop vanuit de woning). In
2018 zijn 96 aanzeggingen tot ontruiming namens Mooiland gedaan. In 44 gevallen kwam het
daadwerkelijk tot ontruiming (2017: 145 aanzeggingen 39 ontruimingen). In 35 gevallen was de
ontruiming het gevolg van stelselmatige huurachterstanden, in drie gevallen is ontruimd vanwege
hennepteelt, in twee gevallen vanwege overlast en in één geval vanwege onrechtmatige bewoning.
Daarnaast was in drie gevallen de woning al leeg voordat tot ontruiming kon worden overgegaan.
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3.4 Beschikbaarheid: 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 zodat er altijd voldoende sociale huurwoningen
beschikbaar zijn voor de doelgroep. Naast investeringen in aanpassing van het bestaande bezit,
dragen aankoop, verkoop, sloop en nieuwbouw in belangrijke mate bij aan het bereiken van de
gewenste optimalisaties. Allereerst zijn in onderstaande tabel de cijfermatige ontwikkelingen uit
2018 weergegeven met betrekking tot het bezit van Mooiland. Hieronder worden de ontwikkelingen
met betrekking tot (sloop-)nieuwbouw en aan- en verkoop verder toegelicht.
Ontwikkeling bezit Mooiland
Stand per 1-1
Sloop
Verkoop
Aankoop
Nieuwbouw huur
Overig
Stand per 31-12

2018
27.095
-151
-1.085
328
57
288
26.532

2017
27.046
-9
-146
4
200
0
27.095

Nieuwbouw en herstructurering
Door regelmatig voor nieuwbouw te kiezen blijft het bezit van Mooiland bij de tijd. Nieuwbouw is
daarnaast een belangrijk instrument om onze ambities op het terrein van duurzaamheid te
realiseren. Een bijzondere uitdaging op het vlak van nieuwbouw in 2018 was de toenemende druk
op de woningbouw en de aanhoudende prijsstijgingen in de bouwsector.
Het is steeds moeilijker om geschikte aannemers te vinden die binnen de gestelde begroting en
planning een nieuwbouwproject kunnen realiseren. Door dergelijke problemen hebben we
afgelopen jaar bijvoorbeeld een nieuwbouwproject van 20 woningen in Boxmeer uit moeten stellen.
Daar komt nog bij dat in korte tijd de eisen aan nieuwbouw zijn gewijzigd. Zo geldt sinds 1 juli een
verbod op gasaansluitingen bij nieuwbouw en wordt het vanaf 2020 verplicht dat alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Mooiland wil dat nu al alle
nieuwbouwwoningen voldoen aan de BENG-norm. Hoewel dit leidt tot aanzienlijke kostenstijgingen
vinden wij dit vanuit toekomstwaarde en beheersbaarheid van de woonlasten voor huurders de
beste keuze.
Mooiland heeft concreet in 2018 in totaal 57 nieuwe huurwoningen opgeleverd. We realiseerden
projecten in Empel, Heesch, Nuland en Vinkel. Daarnaast heeft Mooiland in 2018 ook de
transformatie van een schoolgebouw naar tien (zorg)woningen aan de Havikstraat in Mill afgerond.
Bijna alle opgeleverde nieuwbouwwoningen vallen in de prijscategorie tot en met € 597,30.
Daarmee zijn deze woningen bij uitstek geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens met lage
inkomens. Onderstaande tabel laat alle in 2018 opgeleverde bouwprojecten zien:
Overzicht opgeleverde projecten 2018
Projectnaam
Empelseweg Diepteweg
Hildebrandt herstructurering
fase 3 (deel 2)
Pelgrimsche Hoeve
Vinkelse Slagen
Totaal

Empel

t/m
597,30
30

Heesch

4

Nuland
Vinkel

15
5
54

Plaats

597,31 t/m 640,15 t/m Meer dan
640,14
710,68
710,68

Overig

30
3

7

3

15
5
57

Individuele woningverkopen
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. In 2018 heeft Mooiland 54 woningen en één parkeerplaats verkocht aan particulieren.
Met de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant zijn voor 2019 opnieuw afspraken gemaakt over
het maximaal aantal te verkopen woningen. Naast het op kleine schaal verkopen van woningen
stoot Mooiland ook actief bedrijfspanden af in verband met onze scherpere focus op de kerntaken.
In 2018 is het gelukt om twee bedrijfsruimtes te verkopen, namelijk Kerkplein 4 in Beugen en
Europaplein 21 in Gennep.
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3.5 Complexgewijze aan- en verkopen
In 2016 hebben wij de ingrijpende keuze gemaakt om de komende jaren een groot deel van ons
bezit te verkopen, bij voorkeur aan andere corporaties. Mooiland is nu nog verspreid door heel
Nederland in meer dan 100 gemeenten actief. Buiten Noordoost-Brabant gaat het meestal om
slechts enkele tientallen woningen per gemeente. Hieronder worden de vorderingen op dit vlak
toegelicht:
Complexgewijze verkopen in 2018
In 2018 zijn diverse complexgewijze verkooptrajecten met succes afgerond. In totaal heeft
Mooiland 1.085 verhuureenheden verkocht. Het grootste deel hiervan is gerealiseerd door de
verkoop van al het bezit van Mooiland in Oost-Groningen aan collega-corporatie Acantus (603
verhuureenheden). In 2017 waren we ook al tot een akkoord gekomen met WoonFriesland over de
overname van de volledige woningportefeuille in Friesland (302 verhuureenheden). Deze
overdracht is formeel in het voorjaar van 2018 afgerond.
Naast deze grote verkooptrajecten heeft Mooiland in 2018 ook in de volgende drie gemeenten alle
woningen verkocht aan andere corporaties: Aa en Hunze (32 verhuureenheden), Grootegast (14
verhuureenheden) en Tynaarlo (34 verhuureenheden). Ook voor de woningen in Assen (251
verhuureenheden) en Midden-Groningen (103 verhuureenheden) is in 2018 in principe een akkoord
bereikt. De overdracht hiervan zal echter pas in 2019 plaatsvinden en dus ook pas in het volgende
jaarverslag worden verantwoord. Begin januari 2019 hebben we ook een akkoord gesloten met
twee corporaties over de overname van de resterende 298 woningen in Drenthe (gemeente
Assen). Ook lopen er nog diverse gesprekken over de overname van onze woningen in NoordHolland.
Voor wat betreft onze woningen in Groningen-Stad (105 verhuureenheden) en een deel van het
bezit in Noord-Groningen (31 verhuureenheden) bleek in de loop van 2018 dat er onder corporaties
geen interesse was voor overname. Na een interne evaluatie van de opbrengst van de gesprekken
met corporaties, hebben we besloten om deze woningen openbaar aan te bieden. Bij zo’n openbare
aanbieding kunnen naast corporaties ook beleggers en andere marktpartijen reageren. De
openbare aanbieding vond plaats in november en december. Mooiland heeft meerdere biedingen
ontvangen van marktpartijen die wij momenteel in overweging hebben.
Versnelling en uitbreiding complexgewijze verkoopstrategie
Vanuit de ondernemingsstrategie was het idee aanvankelijk dat we tien jaar nodig zouden hebben
voor deze complexgewijze verkopen (tot 2026). Daarna zou Mooiland bovendien nog in een straal
van 100 kilometer rond Noordoost-Brabant actief blijven. In april 2018 hebben we besloten om het
tempo van de verkopen te verhogen en uit te breiden met een groot deel van het bezit in die straal
van 100 kilometer rond Noordoost-Brabant (1.800 woningen verspreid over 26 gemeenten).
De belangrijkste reden voor deze versnelling en uitbreiding was het voortschrijdend inzicht dat het
vanuit ons doel om een volwaardige woningcorporatie te zijn in ons kerngebied het onvermijdelijk
was dat ook de verkoop van een groot deel van het bezit in de straal van 100 kilometer zou
volgen. Met het ingezette tempo zou de totale opgave dan 12 tot 14 jaar kunnen duren. Dit vonden
we een te lange periode van krimp. Bovendien zien we dat er over het algemeen veel interesse is
in onze woningen en dat verkopen sneller kunnen gaan dan verwacht. Ook is er vanuit gemeenten,
huurdersorganisaties en toezichthouders veel steun en begrip voor onze keuze om ons uit grote
delen van het land terug te trekken.
Als de bijgestelde verkoopstrategie is uitgevoerd is Mooiland vanaf 2023 buiten de woningmarkt
Noordoost-Brabant en Gennep alleen nog actief in Breda, Apeldoorn en enkele gemeenten in de
stadsregio Arnhem-Nijmegen. Er is voor gekozen deze gemeenten uit te zonderen van verkoop
omdat het gaat om relatief veel woningen in een klein gedeelte van de stad. Dit maakt het beheer
relatief eenvoudig. De stedelijke ligging van deze woningen levert daarnaast een positieve bijdrage
aan de risicospreiding van de overwegend landelijk gelegen woningportefeuille van Mooiland.
Aankopen woningbezit
In het vorige jaarverslag werd al vermeld dat zich in 2017 twee kansen hebben voorgedaan om
onze positie binnen de woningmarktregio Noordoost-Brabant uit te breiden. In samenwerking met
R.I. De Vries Ontwikkeling heeft Mooiland twee kantoorpanden aan de Rijnstraat 4 en 10 in Den
Bosch aangekocht. Mooiland wil op deze kantoorlocaties bijna 100 sociale huurwoningen realiseren
door gedeeltelijke transformatie en gedeeltelijke sloop-nieuwbouw. Mooiland heeft deze panden
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sinds januari 2018 in bezit en de planvorming voor de herbestemming en nieuwbouw is in volle
gang.
Ook in 2017 heeft Mooiland een akkoord bereikt met collega-corporatie de Kleine Meierij over de
overname van het woonzorgcomplex ‘Hooghe Clock’ in Den Bosch. Dit complex bestaat uit 186
zelfstandige sociale huurappartementen, 106 intramurale plaatsen, een voorzieningenplint en een
aantal parkeerplaatsen. De formele overdracht van dit complex vond op 30 maart 2018 plaats. Ook
hiervoor is een renovatieplan in voorbereiding.
Specifiek in 2018 heeft Mooiland met de ontwikkelcombinatie R.I. De Vries en Zegers Bouw een
ontwikkelovereenkomst gesloten met betrekking tot de locatie Zandzuigerstraat in Den Bosch. Het
is de bedoeling dat op deze locatie nabij station Den Bosch Oost 100 tot 120 sociale
huurappartementen worden gerealiseerd. De ontwikkelcombinatie ontwikkelt en bouwt voor eigen
rekening en risico. Mooiland koopt de appartementen. Naar verwachting zal de realisatie van deze
woningen nog enige jaren op zich laten wachten vanwege het omgevingsvergunningtraject dat
nodig is.
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4. Kwaliteit en duurzaamheid
Het goed onderhouden van de meer dan 26.500 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 de inzet van Mooiland voor wat betreft het
verbeteren van de kwaliteit en het verduurzamen van bestaande woningen.
4.1 Onderhoud en kwaliteit
Huurders mogen van ons een woning verwachten van goede kwaliteit. We werken continu aan de
verbetering van die kwaliteit. Eind 2018 heeft Mooiland een nieuw kwaliteitsbeleid en Programma
van Eisen vastgesteld. Hierin staat wat de gewenste basiskwaliteit van onze woningen is en hoe we
ervoor gaan zorgen dat alle woningen deze kwaliteit krijgen. Naast minimale kwaliteitseisen vanuit
wet- en regelgeving is in het eigen kwaliteitsbeleid gedefinieerd wat wij verder nodig vinden om
onze huurders passend te kunnen huisvesten en te voldoen aan onze zorgplicht (bijv. rookmelders
in iedere woning).
In het kwaliteitsbeleid maken we een onderscheid tussen minimale kwaliteit (veilig en gezond),
basiskwaliteit en comfortkwaliteit. We hebben afgesproken dat we bij renovaties woningen in
principe naar het niveau van basiskwaliteit brengen. Binnen de basiskwaliteit stellen wij ook eisen
aan de (minimale) energiezuinigheid van onze woningen en installaties. Zo plaatsen we bij
basiskwaliteit-renovaties in ons kerngebied voortaan in de regel zonnepanelen en zullen de
woningen doorgaans gemiddeld op energielabel A uitkomen. Daarmee sluiten de gerenoveerde
woningen aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn. Bij woningen die in
recente jaren zijn gebouwd of gerenoveerd in het kerngebied wordt in 2019 onderzocht of hier als
los traject ook zonnepanelen kunnen worden geplaatst.
Het Programma van Eisen geeft daarnaast kaders voor de gewenste kwaliteit bij nieuwbouw
(oppervlakte, afwerkingsniveau, etc.). Ook sluiten we bij nieuwbouw aan bij de
duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn en is er meer aandacht voor circulair bouwen.
Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s)
Prettig wonen heeft alles te maken met je thuis voelen. Soms is daar meer voor nodig dan de kleur
op de muur of andere meubels. Sommige huurders willen zelf en op eigen kosten extra
voorzieningen aan de woning aanbrengen. Hierbij kan gedacht worden aan een zonnescherm,
andere keuken of zelfs een aanbouw. Bij Mooiland noemen we deze veranderingen Zelf
Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s).
In het afgelopen jaar hebben we nieuwe, duidelijkere spelregels en procedures afgesproken als het
gaat om dit soort ZAV’s. Voor het aanbrengen van dit soort voorzieningen moeten huurders altijd
toestemming vragen aan Mooiland. Mooiland kijkt vooral of de voorzieningen voldoen aan
veiligheidsvoorschriften/regelgeving en of de ZAV hinder kan veroorzaken voor buren. Ook worden
er duidelijke afspraken gemaakt over wat er met de ZAV gebeurt als de huurder de woning verlaat.
Oppluspakket
Door de vergrijzing en de inzet op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen, richt Mooiland
zich onder andere op het geschikt maken van zoveel mogelijk woningen voor ouderen. In dat kader
is Mooiland in het najaar van 2018 gestart met het operationaliseren van het zogenaamde
oppluspakket. We bieden ouderen (65+) aan om extra voorzieningen aan te brengen in hun
woning waarmee zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het
plaatsen van een eenhendelmengkraan of douchebeugels. De huurder kan uit een aantal
voorzieningen kiezen en de ingrepen zijn voor de huurder kosteloos. Het initiatief wordt tot nu toe
erg positief ontvangen en in de laatste maanden van 2018 zijn al in 175 woningen extra
voorzieningen aangebracht.
Onderhoudsuitgaven 2018
In 2018 gaf Mooiland in totaal € 48,5 miljoen uit aan onderhoud (2017: € 39,5 miljoen). Het
grootste deel van de reguliere onderhoudsuitgaven zit in het planmatig onderhoud, namelijk € 25,8
miljoen in 2018. Het gaat dan om activiteiten zoals schilderwerk of het vervangen van kozijnen.
Een meerjaren onderhoudsplanning brengt dit planmatige onderhoud voor de langere termijn in
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kaart. Meer informatie over de verschillende soorten onderhoudskosten is opgenomen in hoofdstuk
9 van de jaarrekening.
4.2 Duurzaamheid en renovatieprogramma
Bij Mooiland zetten we ons ervoor in dat al onze sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal en
circulair zijn. We investeren daarom fors in het verbeteren van de duurzaamheid van onze
woningen. Met het oog op de toekomstbestendigheid van ons vastgoed is dit een verstandige
keuze. Het is tegelijk een ingreep waar de huurders ook voordeel bij hebben. Het wooncomfort
wordt beter, de woonlasten worden geborgd en de CO2-uitstoot gaat fors omlaag.
Routekaart energieneutraal 2050
Door het terugschroeven van de aardgasproductie en de totstandkoming van het klimaatakkoord
werd het in 2018 eens te meer duidelijk dat er een enorme opgave ligt op het gebied van het
verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. Als woningcorporaties kunnen we in deze
transitie naar een energieneutrale woningvoorraad een belangrijke rol spelen. Daarom hebben alle
corporaties in 2018 een routekaart gemaakt om beter in beeld te krijgen hoe we komen tot die
energieneutrale woningvoorraad in 2050. Dit heeft ons veel geholpen in het denken over de timing
van duurzaamheidsmaatregelen. We vinden het erg belangrijk dat de investeringen die wij doen
doelmatig zijn en op het juiste moment worden genomen. Door meer vanuit de lange termijn te
redeneren kunnen we slimmer investeren en nemen we minder snel maatregelen waar we mogelijk
later spijt van krijgen omdat er dan betere oplossingen zijn.
Renovaties en verduurzaming in 2018
Mooiland heeft in 2018 629 woningrenovaties
afgerond. Daarbij is € 19,4 miljoen
geïnvesteerd in deze woningen. Naast het
duurzamer maken van deze woningen door
bijvoorbeeld dubbel glas, spouwmuur- en
dakisolatie, zijn in dit bedrag ook de kosten
voor het vervangen van kozijnen, badkamers
en keukens meegerekend. In de figuur
hiernaast is de huidige verdeling van de
energielabels binnen het bezit van Mooiland
weergegeven:
Ketensamenwerking
Met het oog op de klimaatdoelstellingen voor
de lange termijn moet Mooiland hoe dan ook
de komende jaren nog vele duizenden
woningen verduurzamen. Mooiland is in 2017 gestart met ketensamenwerking om het ambitieuze
renovatieprogramma voor de jaren 2018-2020 te realiseren. Met een aantal zorgvuldig
geselecteerde aannemers hebben we hierover meerjarige afspraken gemaakt. In 2018 zijn we
samen met onze ketenpartners voortvarend aan de slag gegaan. Het kost echter meer tijd dan
verwacht om op het gewenste tempo qua verduurzaming te komen. Veel van de renovatieprojecten
die voor 2018 waren gepland, zullen in 2019 worden afgerond of dan pas starten. We hebben de
tijd gebruikt om veel voorbereidingen te treffen zodat onze medewerkers en ketenpartners de
komende jaren optimaal de verduurzamingsopgave kunnen realiseren. Zo is de selectie en
voorbereiding van renovatieprojecten aanzienlijk verbeterd. Het streven is de komende jaren ca.
1.200 woningen per jaar te verduurzamen.
Klantreis renovaties
Een belangrijke factor in het succes van een renovatie is de bereidheid van huurders om hier aan
mee te werken. In de afgelopen periode hebben we daarom ook kritisch gekeken naar het
standaard renovatieproces bij Mooiland. In het bijzonder is daarbij stil gestaan hoe en wanneer de
huurders in dit proces worden betrokken en hoe met hen wordt gecommuniceerd.
Het doel van deze zogenaamde klantreis renovaties was het maken van een nieuwe standaard voor
dit proces en het ontwikkelen van bijbehorende communicatiemiddelen. Met het oog hierop is
onder andere een nieuwe brochure ontwikkeld waarin duidelijke, op maat gemaakte informatie
over het specifieke renovatieproject wordt opgenomen. Ook is de vergoedingsregeling bij
renovaties nu anders ingericht en zijn er diverse instrumenten die medewerkers helpen bij het
benaderen van verschillende huurders.
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De implementatie van al deze nieuwe middelen is in het najaar gestart en de eerste resultaten zijn
positief. Bij alle renovatietrajecten waarvoor in het najaar bewoners zijn benaderd, bleek er
voldoende draagvlak om renovaties te starten. Steeds meer projecten worden volgens de nieuwe
werkwijze uitgevoerd. We blijven de projecten evalueren en verbeteren. Hierdoor kunnen we het
proces en de middelen op basis van onze ervaringen elke keer optimaliseren.
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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. In dit
hoofdstuk wordt de inzet van Mooiland op deze thema’s in het jaar 2018 toegelicht.
5.1 Communicatie met bewoners
Heldere, transparante en begrijpelijke communicatie is van groot belang in het contact met
bewoners. Bij de hiervoor genoemde klantreis renovaties stond dit centraal, maar in 2018 is
daarom ook de website van Mooiland vernieuwd. Met de vernieuwing willen we huurders en
woningzoekenden beter van dienst zijn. We zien vooral graag dat iedereen op de site snel vindt
wat hij of zij zoekt. Daarnaast is het aanbod aan informatie op de website herschreven in
begrijpelijke taal (B1-niveau) en is de toegankelijkheid verbeterd met onder andere aanpasbare
lettergrootte en informatie in meerdere talen.
De nieuwe website hebben we samen met huurders, waaronder het lezerspanel, ontwikkeld.
Huurders hebben meegedacht en aangegeven wat zij belangrijk vinden aan de website. Samen met
medewerkers van Mooiland hebben zij de website uitgebreid getest op gebruiksgemak. De eerste
resultaten na de lancering zijn positief. De bezoekersaantallen zijn gestegen en de website krijgt
gemiddeld een 8 van onze online gebruikersgroep. In 2019 wordt ook de website voor
woningzoekenden vernieuwd en starten we met het ontwikkelen van een online klantomgeving.
Hiermee krijgen huurders nog meer regie over hoe zij de zaken regelen met Mooiland.
Naast de nieuwe website gebeurt er veel meer op het gebied van communicatie met bewoners. Zo
hebben we een welkomstmap voor nieuwe huurders ontwikkeld met allerlei nuttige informatie.
Twee keer per jaar ontvangen alle huurders van Mooiland ook de Mooi aan de wand. Hierin staan
allerlei tips over prettig wonen en we vertellen waar Mooiland mee bezig is. Om ervoor te zorgen
dat onze medewerkers zelf heldere klantbrieven en e-mails kunnen schrijven, is de afgelopen tijd
ook veel aandacht besteed aan het thema klantgericht schrijven. Er is een schrijfstijlwijzer
ontwikkeld en veel standaardbrieven zijn aangepast. Daarnaast hebben medewerkers die zelf veel
e-mails en brieven naar huurders sturen het afgelopen jaar een e-learningmodule klantgericht
schrijven gevolgd.
5.2 Samenwerking met huurdersorganisaties
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 overkoepelende huurdersorganisaties. De
Koepel Grave is er voor huurders van Mooiland in het gebied Noordoost Brabant/Gennep. De Koepel
Mooiland Allen Samen (KMAS) treedt op als vertegenwoordiger van huurders in de overig
gemeenten waar Mooiland verspreid door heel Nederland actief is.
Beide koepels vormen samen de huurdersvertegenwoordiging die via het bestuurlijk overleg
betrokken wordt bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Daarnaast wordt met de beide koepels ook
periodiek overleg gevoerd over operationele kwesties. Mooiland ondersteunt huurdersorganisaties
op diverse manieren, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage, procesbegeleiding, scholing en
gezamenlijke excursies.
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van intensievere samenwerking tussen de beide koepels.
Koepel Grave en KMAS hebben elkaar op inhoud duidelijk gevonden en hebben gezamenlijke
adviezen uitgebracht over onderwerpen zoals de jaarlijkse huurverhoging, maatwerk huurbeleid,
het ZAV-beleid en de invoering van leeftijd- en zorglabels. Dat betekent dat zij zowel op bestuurlijk
als op operationeel niveau elkaar steeds beter weten te vinden. Ook de samenwerking met
Mooiland wordt erg gewaardeerd. In de visitatie die in 2018 is uitgevoerd werden de communicatie
en mate van invloed op beleid door de huurdersvertegenwoordigers beoordeeld met een 9.
Beide koepels geven aan dat zij blijvend willen investeren in de deskundigheid van de leden en de
directe achterban (bewonersraden en -commissies). Ook in dit traject wordt intensief
samengewerkt en zoeken de koepels elkaar op. KMAS en Koepel Grave hebben de intentie
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uitgesproken om hun samenwerking ook organisatorisch verder gestalte te willen geven. Dit krijgt
in 2019 een vervolg. In een aantal gezamenlijke bijeenkomsten zal in het voorjaar van 2019 verder
aan die samenwerking worden gebouwd.
5.3 Rol in wijken en buurten en leefbaarheid
Mooiland wil in de wijken en buurten waar wij actief zijn een goed woon- en leefklimaat stimuleren.
We vinden het belangrijk om de betrokkenheid van bewoners bij hun woning en de buurt te
stimuleren. Binnen de mogelijkheden die we daarvoor hebben, investeren we in het versterken van
de sociale infrastructuur.
We initiëren en stimuleren allerlei initiatieven die bewoners aanspreken om mee te doen. We
luisteren naar wensen van bewoners en gaan actief op zoek naar kansen voor meer
bewonersbetrokkenheid, het liefst samen met partners. Het doel hiervan is dat mensen elkaar
leren kennen, herkennen en zich thuis voelen in de wijk waardoor ze ook meer voor elkaar over
hebben. Zo werken we aan de veerkracht van de wijk. Hierna volgen enkele sprekende
voorbeelden van activiteiten waar Mooiland in 2018 in dit kader aan heeft bijgedragen.
• Aanleg beweegtuin: In samenwerking met Brabantzorg, bewoners, gemeente Landerd en
een beweegcoach is rondom ons wooncomplex Compostella in Zeeland een beweegtuin
gerealiseerd. Met de beweegtuin stimuleren we op laagdrempelige wijze dat vooral ouderen
meer bewegen. De tuin biedt ook een nieuwe plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten.
• Pilot ‘Samen de zomer door’: Vooral voor ouderen is de zomerperiode vaak een wat
eenzame periode met weinig activiteiten. Voor onze huurders in de gemeenten Landerd, St.
Anthonis, Boxmeer en Mill hebben wij daarom als pilot in de zomerse weken van 2018
diverse activiteiten op het gebied van muziek en creativiteit georganiseerd om er toch een
leuke tijd van te maken. De activiteiten werden samen met bewonerscommissies en
ouderenorganisaties opgezet en georganiseerd in onze ontmoetingsruimtes. Dit initiatief
werd erg positief ontvangen.
• Bewonersinitiatieven: We hebben ook in 2018 diverse kleinere initiatieven ondersteund. Te
denken valt aan de realisatie van een ontmoetingsbank bij een complex in Vorstenbosch, de
aanleg van een mozaïektafel in Geffen, het verbeteren van de uitstraling van een complex
aan de Stationsweg in Boxmeer en de transformatie van een verwaarloosde binnenplaats
naar patiotuin in De Valuwe in Cuijk. In alle gevallen kwam het initiatief of signaal van
bewoners en waren zij gezamenlijk bij de realisatie nauw betrokken.
• Zichtbaar in de wijk: Om onze zichtbaarheid in de wijk te vergroten heeft Mooiland in 2018
aan alle medewerkers in ‘buitenfuncties’ bedrijfskleding verstrekt. Daarnaast is de Jouw
Buur(t)-bus regelmatig ingezet. Hiermee kunnen wijkconsulenten de wijk in gaan om
bewonerswensen op te halen en op laagdrempelige wijze met huurders in gesprek te gaan.
Ook kunnen huurders die een activiteit of festiviteit willen organiseren voor hun buurt of
straat gratis een springkussen huren van Mooiland.
• Meedoen in de wijk: Met behulp van het HRM-beleid stimuleert Mooiland vanaf dit jaar actief
dat medewerkers in onze wijken meedoen aan jaarlijkse evenementen zoals NL doet,
landelijke opschoondag, burendag, de week tegen de eenzaamheid en de dag van het huren.
Zo hebben alleen al in 2018 tientallen medewerkers een steentje bijgedragen aan de
leefbaarheid in de wijken.
• Pictogrammen: In diverse wooncomplexen zijn in 2018 pictogrammen aangebracht om zo te
verduidelijken waar bijvoorbeeld fietsen en scootmobiels horen te staan. Hiermee
beïnvloeden we het gedrag van huurders en houden we algemene ruimtes netjes. De
ervaringen hiermee zijn tot nu toe positief.
In 2018 investeerde Mooiland in totaal een bedrag van ca. € 2,7 miljoen in leefbaarheid (2017:
€ 2,3 miljoen. De reguliere sociale en fysieke leefbaarheidsuitgaven zijn met een bedrag van
€ 727.000 gestegen ten opzichte van 2017 (€ 433.000). In het totaal aan uitgaven voor
leefbaarheid zijn ook de personeelskosten van huismeesters en de naar rato toegerekende overige
bedrijfskosten opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 1,9 miljoen en is vergelijkbaar met het
jaar ervoor. Per verhuureenheid in de DAEB-tak komt het gemiddelde aan leefbaarheidskosten
daarmee uit op € 105,60.
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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
Gemeenten zijn een belangrijke samenwerkingspartner als het gaat om het invullen van onze
maatschappelijke opgave. In onze kernregio, de woningmarktregio Noordoost-Brabant en Gennep,
is Mooiland in veel gemeenten de enige aanbieder op het gebied van sociale huurwoningen. Daar
waar collega-corporaties ook actief zijn, werken we constructief samen. In maart 2018 werden in
de meeste gemeenten in Nederland nieuwe gemeenteraden gekozen. In het kerngebied heeft
Mooiland de nieuwe raadsleden proactief benaderd en het aanbod gedaan een informatie- en
kennismakingsbijeenkomst te organiseren over ons werk. Deze kennismaking heeft inmiddels in
vijf gemeenten plaatsgevonden.
Activiteitenoverzichten en prestatieafspraken
Met de vaststelling van de regionale woonvisie Land van Cuijk in 2018 beschikken nu alle
gemeenten in ons kerngebied over een actuele woonvisie. Deze gemeentelijke woonvisies zijn het
vertrekpunt voor onze activiteitenoverzichten en de prestatieafspraken. In het activiteitenoverzicht
geven wij aan wat we concreet kunnen bieden op het vlak van beschikbaarheid, betaalbaarheid,
leefbaarheid, nieuwbouw, kwaliteit en duurzaamheid. Het activiteitenoverzicht is daarmee een
belangrijk fundament voor de prestatieafspraken met gemeenten.
Het traject om te komen tot prestatieafspraken is na de herziening van de Woningwet dit jaar voor
de derde keer doorlopen. We constateren dat we deze afspraken voor een deel kunnen baseren op
bestaand beleid. Daarnaast worden accenten aangebracht op thema’s die wat nadrukkelijker op de
agenda staan. Voor 2019 gaat het daarbij vooral om verduurzaming van woningen en de
huisvesting van bijzondere doelgroepen. Ook de vraag naar (inbreidings-)locaties voor nieuwbouw
komt bij gemeenten met een bouwopgave regelmatig terug.
Bij het maken van prestatieafspraken zijn naast de gemeente en corporatie(s) ook de lokale
huurdersorganisaties betrokken. Mooiland vindt het belangrijk dat huurders actief bij dit proces zijn
betrokken en hun invloed kunnen laten gelden in de totstandkoming van de afspraken. Met goede
informatievoorziening en ondersteuning bij dit proces faciliteren we de huurders daarin. Het proces
wordt door alle partijen als prettig en constructief ervaren. De prestatieafspraken leveren een
veelheid van onderwerpen op die we samen met gemeenten en huurdersorganisaties in de vorm
van een uitvoeringsagenda verder inhoud geven. In 2018 heeft dat bijvoorbeeld al geresulteerd in
een duurzaamheidsakkoord in de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch.
Naast de tien gemeenten in de regio Noordoost-Brabant, Land van Cuijk en Gennep is Mooiland
ook nog in ruim honderd andere gemeenten actief. In deze gemeenten is het aandeel van Mooiland
in de sociale voorraad over het algemeen erg klein. We sturen deze gemeenten wel jaarlijks een
kort overzicht met onze voorgenomen activiteiten, maar maken hier geen of alleen zeer beperkte
afspraken mee. Wel zetten we in op goed relatiebeheer met deze gemeenten. Als er bij deze
gemeenten concrete vragen leven met betrekking tot onze woningen pakken we die proactief op.
Gebiedsvisie gemeente Mill en Sint Hubert
Als het gaat om de samenwerking met gemeenten was een bijzonder traject uit 2018 de
ontwikkeling van een gebiedsvisie samen met de gemeente Mill en Sint Hubert. Op basis van
uitgebreid marktonderzoek, een analyse van het bestaande bezit en een woonwensenonderzoek
onder ca. 450 huurders en woningzoekenden, is zowel voor de gehele gemeente als per dorpskern
afzonderlijk de volkshuisvestelijke opgave van Mooiland nader gedefinieerd. Hiermee vormt de
visie waardevolle input voor onze toekomstige plannen op complexniveau. Tegelijk vergroten we de
transparantie richting de gemeente over onze portefeuille-afwegingen. In 2019 willen we daarom
ook in andere gemeenten aan de slag gaan met het ontwikkelen van gebiedsvisies.
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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. Mooiland is bijvoorbeeld regelmatig in gesprek met een aantal grote
zorgaanbieders zoals Pantein en Pieter van Foreest om de trends en ontwikkelingen in de zorg te
monitoren en daarop te anticiperen. Hierbij was in 2018 een regelmatig terugkerend onderwerp
van gesprek de vraag of aangepaste regelgeving voor zorgpartijen invloed heeft op de
houdbaarheid van een aantal langlopende huurcontracten van Mooiland met zorgpartijen. Samen
en in overleg met de zorgpartners monitoren we dit risico nauwgezet.
Op het vlak van welzijn participeert Mooiland daarnaast in verschillende netwerken op terreinen als
buurtbemiddeling, veiligheid en overlast. Op dit vlak werken we bijvoorbeeld in het Land van Cuijk
intensief samen met Sociom. Verder werkt Mooiland op het gebied van begeleid wonen op diverse
plekken in Nederland al een aantal jaren samen met IVA (In Voor Autisme) en Stichting Pandor.
Uitbreiding aanbod zorgwoningen
Per 30 maart 2018 heeft Mooiland het woonzorgcomplex Hooghe Clock in Den Bosch overgenomen
van collega-corporatie Kleine Meierij. Dit complex bestaat uit 186 huurappartementen en ruim
honderd intramurale zorgwoningen. Vivent is verantwoordelijk voor de zorgverlening in dit
complex. Daarmee heeft Mooiland er een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van
zorg en welzijn bij. De samenwerking met Vivent in het overnametraject is goed verlopen en ook in
de huidige beheersituatie verloopt deze voorspoedig.
In 2018 heeft Mooiland daarnaast een voormalige school aan de Havikstraat in Mill omgebouwd tot
appartementen voor acht jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De
stichting Tour Mill Lijn huisvest en begeleidt deze groep bewoners met verschillende niveaus van
zelfstandigheid en zelfredzaamheid (ZZP 4 t/m 6).
Begeleid wonen
Voor de doorstroming van cliënten uit instellingen kunnen een aantal zorgvuldig geselecteerde
zorgaanbieders een beroep doen op Mooiland voor het beschikbaar stellen van zelfstandige
woningen. Op deze wijze bevordert Mooiland de doorstroming bij instellingen. Hiermee kunnen de
cliënten die klaar zijn voor een volgende stap naar zelfstandigheid deze ook daadwerkelijk maken.
Tegelijk komt er hierdoor weer een plek vrij bij een instelling waardoor de cliënten die daar
wachten op zorg ook weer een versnelling krijgen. Als onderdeel van deze regeling blijft de
zorgaanbieder de cliënt begeleiden bij het proces van zelfstandigheid. In 2018 is deze regeling
uitgebreid door een samenwerking aan te gaan met Buro3O en de Leermakersgroep. Beide partijen
zetten voor deze doelgroep ieder één woning in het complex Hooghe Clock in Den Bosch in.
Aandacht voor leven in lange systemen
Omdat we het belangrijk vinden dat onze medewerkers en netwerkpartners zich bewust zijn van de
leefwereld van onze huurders en de werking van het sociaal domein, zijn in 2018 intern bij
Mooiland verschillende inspiratiesessies georganiseerd over ‘de lange systemen’. Het doel hiervan
was meer inzicht en bewustzijn creëren van de verkokerde manier van werken binnen het sociaal
domein. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er geen integrale oplossingen ontstaan, de
verschillen tussen werk en niet-werk soms (te) klein zijn en overkoepelende regie over de
systemen ontbreekt.
Er wordt inmiddels aan een praktijkvoorbeeld gewerkt waarmee we deze verkokerde systemen in
2019 samen met partners op het gebied van zorg en welzijn willen doorbreken, namelijk Proeftuin
Cuijk. Dit in navolging van het succesvolle voorbeeld van Proeftuin Ruwaard in Oss. Doordat we als
Mooiland deelnemen in de proeftuin, zullen we ervaren hoe we anders om kunnen gaan met de
aanpak van complexe casuïstiek. De professionals in de wijk krijgen veel mandaat om passende,
soms onorthodoxe, maar breed gedragen oplossingen te vinden, samen met de bewoner en
netwerkpartners.
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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
ontwikkelingen binnen de organisatie en het personeelsbestand.
7.1 Feiten en cijfers organisatie
Eind 2018 waren er bij Mooiland 292 mensen in dienst voor een totaal van 264,7 fte. Van deze
medewerkers hadden er 236 een contract voor onbepaalde tijd en 56 een contract voor bepaalde
tijd. In vergelijking met vorig jaar is zowel het aantal medewerkers in dienst bij Mooiland als het
aantal fte iets toegenomen (2017: 280 medewerkers, 255,1 FTE). De verhouding tussen het aantal
mannen en vrouwen binnen het personeelsbestand van Mooiland is in balans. Momenteel bestaat
het personeelsbestand uit 51% vrouwen en 49% mannen. De gemiddelde leeftijd is gedaald van
45,6 naar 45,1.
Personeelsverloop 2018
In 2018 hebben 45 medewerkers Mooiland verlaten. Dit is een verlooppercentage van ca. 15%. Dit
geeft voldoende ruimte voor in- door- en uitstroom. Het grootste deel van de vertrekkende
medewerkers (22) heeft Mooiland op eigen verzoek verlaten voor een volgende stap in de
loopbaan. In verband met (vervroegd) pensioen hebben vijf medewerkers Mooiland verlaten. Van
11 medewerkers is besloten het tijdelijke contract niet om te zetten in een contract voor
onbepaalde tijd. Dit is voornamelijk ingegeven door de verwachte krimp van de organisatie die
nodig is als gevolg van de afname van het aantal verhuureenheden vanuit de complexgewijze
verkopen. De overige zeven medewerkers hebben om diverse redenen de organisatie verlaten.
In 2018 zijn er 46 vacatures in behandeling genomen waarvan er eind 2018 33 zijn ingevuld. Tien
stonden er op dat moment nog open en 3 vacatures zijn vervallen. Een deel van de vacatures is
ingevuld via eigen werving (15), waarvan drie door interne kandidaten. Wij vinden het belangrijk
dat medewerkers intern kunnen doorstromen. Daarom wordt de werving en selectie eerst met
interne kandidaten afgerond voordat een externe procedure wordt gestart.
Verzuim
Het gemiddeld verzuim over 2018 was 3,39% en is daarmee stabiel ten opzichte van vorig jaar
(2017: 3,40%). Er is veel aandacht voor zowel kort als lang verzuim. De leidinggevende schakelt
indien nodig snel met de bedrijfsarts. Bij het derde kort verzuim wordt consequent een
verzuimgesprek gevoerd met de leidinggevende en wordt gekeken naar mogelijke oplossingen om
het verzuim te voorkomen. In 2018 is één medewerker na twee jaar ziekte in de WIA ingestroomd.
Ondernemingsraad
Mooiland heeft een ondernemingsraad (OR) die namens de medewerkers invloed uitoefent op het
beleid. De OR toetst het beleid en weegt daarbij de belangen van de medewerkers en de
organisatie. De ondernemingsraad voerde het afgelopen jaar meerdere malen overleg met de
bestuurder, soms ook in aanwezigheid van leden van de Raad van Commissarissen. De OR heeft
onder andere de volgende zaken besproken: Strategische Personeelsplanning, Arbobeleid,
organisatieveranderingen en privacyregelingen. In het eigen jaarverslag doet de OR verder verslag
van de werkzaamheden in 2018.
7.2 Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
We werken continu aan het optimaliseren van de organisatie om zo de best mogelijke prestaties te
kunnen leveren. Dit vraagt onder andere om goede anticipatie op toekomstige ontwikkelingen. Eén
van die ontwikkelingen is dat Mooiland de komende jaren vanuit de complexgewijze verkoopstrategie veel woningen gaat verkopen. Het totaal aantal verhuureenheden wordt daarmee kleiner.
Uiteindelijk betekent dit ook dat er binnen Mooiland voor minder mensen werk is.
We vinden het belangrijk om op een slimme manier zo vroeg mogelijk op de krimp van het aantal
woningen te anticiperen. Met het oog hierop is in 2018 een strategische personeelsplanning (SPP)
ontwikkeld. De SPP is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de
optimale bezetting van de gehele organisatie en de teams. Met de SPP zijn knelpunten op het
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gebied van personele bezetting in kaart gebracht en het helpt leidinggevenden om meer
toekomstgericht te zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats.
Op basis van diverse analyses ten behoeve van de strategische personeelsplanning denken wij dat
de beoogde organisatorische krimp gerealiseerd kan worden zonder gedwongen ontslagen. De
reductie van het aantal medewerkers verloopt idealiter organisch. Belangrijke thema’s hierbij zijn
kwalitatieve groei, employability, persoonlijke ontwikkeling, interne doorstroming, herplaatsing,
optimaal gebruik van de flexibele schil en natuurlijk verloop.
Personeelsovername bij complexgewijze verkoop
In 2018 heeft Mooiland een aantal grote complexgewijze verkopen in Friesland, Groningen en
Drenthe afgerond. Bij deze verkopen spant Mooiland zich ervoor in dat het personeel van Mooiland
dat actief is in de betreffende regio ook wordt overgenomen door de kopende partij. Bij de
verkooptrajecten in Friesland en Oost-Groningen is het gelukt de vier betreffende medewerkers
over te dragen aan de kopende partij. Er is veel aandacht besteed aan de overplaatsing waarbij
de betreffende medewerkers goed zijn begeleid naar hun nieuwe werkgever.
Arbobeleid
In 2018 hebben de arbeidsomstandigheden (arbo) veel aandacht gekregen binnen Mooiland. Er is
een nieuw arbobeleidsplan opgesteld en naar aanleiding daarvan zijn diverse vervolgacties
uitgezet. Zo zijn er preventiemedewerkers aangesteld, hebben meer dan honderd medewerkers
een training omgaan met agressie en geweld gevolgd en is voor alle drie de kantoorlocaties een
Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gemaakt. Ook in 2019 zal aan dit beleidsplan nog verdere
opvolging worden gegeven. Zo zal de bedrijfshulpverlening (BHV) binnen de organisatie verder
worden uitgebouwd. Ook wordt het beleid rondom ongewenste gedragsvormen vernieuwd.
Introductieprogramma nieuwe medewerkers
In 2018 is er veel aandacht geweest voor het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Naast
betere afspraken met leidinggevenden hierover worden vanaf dit jaar een aantal introductiebijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe medewerkers. Bij deze bijeenkomsten wordt onder andere
aandacht gegeven aan de context van het werk van woningcorporaties, de strategie en
kernwaarden van Mooiland en de klantgerichtheid. Ook op het vlak van arbeidsmarktcommunicatie
zoals in vacatureteksten wordt vanaf 2018 meer aangesloten op de kernwaarden en missie van
Mooiland (Wij geven thuis).
7.3 Organisatie op orde
Naast de inzet van Mooiland om bijvoorbeeld de dienstverlening te verbeteren, werken we ook op
het vlak van bedrijfsvoering continu aan diverse optimalisaties om de organisatie verder op orde te
brengen en te houden. Enkele bijzondere trajecten uit 2018 in dit kader waren:
Privacy en informatiebeveiliging
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) is er gedurende het afgelopen jaar bij Mooiland veel extra aandacht uitgegaan naar
gegevensbescherming en privacy. Hoe wij omgaan met vertrouwelijke persoonsgegevens is
vastgelegd in ons privacybeleid. Het privacystatement van Mooiland is voor iedereen op onze
website vinden. Verder hebben we een privacy officer die specifiek met dit thema bezig is. Ook
hebben we en procedure voor het melden van datalekken en een verwerkingsregister. Binnen de
gehele organisatie is in het afgelopen jaar extra aandacht gevraagd voor het belang van privacy en
een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
In het kader van informatiebeveiliging heeft Mooiland in 2017 en 2018 ook diverse tests
uitgevoerd. Bij het bezoek van een mystery guest kwam onder andere aan het licht dat het interne
datacentrum op kantoor Grave kwetsbaar is. Naar aanleiding hiervan is besloten ons datacentrum
te verhuizen naar Equinix in Amsterdam. Dit rekencentrum heeft onder andere 24 uurs-bewaking
en strenge beveiligingsstandaarden.
Office365 / Thuis@Mooiland
In 2018 is Mooiland definitief overgestapt op het gebruik van Office 365. Dit is de online variant op
Microsoft Office. Naast bestaande producten zoals Office, Outlook en Excel zijn de functionaliteiten
uitgebreid met applicaties zoals Skype, Yammer, Sharepoint en OneNote. In deze digitale
werkomgeving kunnen medewerkers effectiever online (samen)werken en communiceren. Mooiland
heeft onder de noemer Thuis@Mooiland ook een eigen schil ontwikkeld die dient als startpunt in de
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nieuwe omgeving en als platform voor interne communicatie. Na een aantal pilotgroepen zijn in
2018 de verschillende afdelingen ook qua mappenstructuur gefaseerd en met behulp van diverse
trainingen overgestapt naar de Sharepoint-omgeving.
Dynamics Empire R17
Eind 2017 is een update van het primaire systeem van Mooiland (Dynamics Empire) uitgevoerd.
Deze release 17 (R17) veroorzaakte een aantal problemen waaronder het opnieuw moeten
inregelen van de juiste autorisaties en de beschikbaarheid van standaardbrieven. Dit leidde tot een
achterstand in de werkvoorraad bij de afdelingen Verhuur, Dagelijks Onderhoud, Huurzaken en
Klantenservice. Omdat de problemen aanhielden is vanaf midden februari tot en met april intensief
samengewerkt met specialisten van leverancier Cegeka-dsa om de problemen op te lossen. In
maart is een nieuwe servicepack geïnstalleerd waarmee de knelpunten zijn opgelost. Sindsdien is
het systeem stabieler, is de procesinrichting verbeterd en nemen de werkachterstanden weer af.
Zowel Mooiland als Cegeka hebben veel geleerd van dit traject en zullen dit meenemen bij
toekomstige implementaties.
Vorming team Vastgoedprojecten
Mooiland wil met het oog op de duurzaamheidsdoelen de komende jaren forse aantallen woningen
renoveren en dit middels ketensamenwerking realiseren. Vanwege deze ontwikkelingen is besloten
om een beperkte interne aanpassing van de organisatie-inrichting door te voeren. Vanaf 1 februari
2019 start het nieuwe team 'Vastgoedprojecten'. Dit team bestaat uit projectmanagers vanuit de
afdeling Voorbereiding & Advies en de projectleiders en kwaliteitscontroleurs van het team
Uitvoering Projecten. De verschillende disciplines die aan vastgoedprojecten werken worden onder
één verantwoordelijk manager samengebracht. Door de samenvoeging zijn er minder
overdrachtsmomenten, kortere lijnen in de samenwerking en is er minder afstand tussen theorie
en praktijk.
Herinrichting Bedrijfsvoering
Eind 2018 is besloten om de organisatie-inrichting van het bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering op
onderdelen aan te passen. De belangrijkste reden voor deze aanpassing is dat er een aantal
ontwikkelingen spelen waar met de bestaande organisatie-inrichting onvoldoende op kan worden
ingespeeld. Het gaat daarbij in het bijzonder om de inrichting van het data-/informatiemanagement
en het proces van rapportages en verantwoording binnen Mooiland. Onder andere door het
samenvoegen van de controllers en financieel specialisten in een eigen team en het aanstellen van
een business analist ter versterking van het informatiemanagement, willen we de prestaties en
efficiëntie op deze punten verbeteren. De voorgenomen organisatie-aanpassingen worden in het
voorjaar van 2019 doorgevoerd.
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8. Financiën
Mooiland levert een bijdrage aan een belangrijke maatschappelijke opgave door
mensen te huisvesten die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien. Jaarlijks
ontvangt Mooiland zo’n € 170 miljoen aan huurinkomsten. Een verantwoorde en
doelmatige omgang met het geld dat Mooiland beheert en investeert staat
vanwege datzelfde maatschappelijke belang 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.
Goede financiële sturing en risicobeheersing zijn van essentieel belang om de financiële continuïteit
van Mooiland te kunnen waarborgen. In dit hoofdstuk wordt met behulp van het jaarresultaat
inzicht gegeven in de opbrengsten en uitgaven in het jaar 2018. Daarna komen de vooruitzichten
voor wat betreft de financiële continuïteit aan bod, de wijze waarop Mooiland stuurt op de
financiële prestaties en tot slot de waardeontwikkeling van het vastgoed in 2018.
8.1 Jaarresultaat 2018
Met behulp van onderstaande winst-en-verliesrekening worden de opbrengsten en kosten van
Mooiland over het afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt. Het totale jaarresultaat van Mooiland komt
uit op € 323,7 miljoen positief. Ten opzichte van de begroting 2018 is dat een verschil van € 293,7
miljoen positief. Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een positief resultaat op de
post ‘waardeveranderingen vastgoedportefeuille’ als gevolg van waardestijging van het vastgoed.
Winst-en-verliesrekening (x € 1.000)

Realisatie
2018

Realisatie
2017

Begroting
2018

Opbrengsten uit exploitatie

169.578

169.663

169.446

132

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-17.434

-16.935

-16.286

-1.148

Lasten onderhoudsactiviteiten

-48.469

-39.507

-53.767

5.297

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-28.754

-26.934

-30.861

2.107

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

74.921

86.288

68.532

6.389

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

-3.235

4.181

-16.978

13.743

-33.409

-29.135

-41.821

8.412

362.049

220.278

62.370

299.679

328.640

191.143

20.548

308.092

697

660

562

135

Overige organisatiekosten

-3.508

-3.226

-3.391

-117

Leefbaarheid

-2.659

-2.286

-2.068

-591
-5.523

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Netto resultaat op overige activiteiten

Waardeveranderingen van fin. vaste activa en van effecten

Verschil
Begroting

-5.523

11.448

-

Overige financiële baten en lasten

-35.688

-36.529

-36.513

825

Totaal financiële baten en lasten

-41.211

-25.081

-36.513

-4.698

Resultaat deelnemingen
Belastingen
Resultaat

0

14

0

0

-29.990

-36.494

-773

-29.217

323.655

215.199

29.919

293.736

De belangrijkste posten uit de winst-en-verliesrekening worden hierna toegelicht. Een meer
gedetailleerde toelichting is te vinden in hoofdstuk 9 van de jaarrekening.
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• Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille: € 74,9 miljoen
Opbrengsten uit exploitatie: € 169,6 miljoen
De opbrengsten uit exploitatie van Mooiland bestaan voor het grootste deel uit de huurinkomsten.
De opbrengsten zijn in totaal iets hoger uitgekomen dan begroot. De voornaamste oorzaak hiervan
is dat een aantal geplande complexgewijze verkopen zijn doorgeschoven in de tijd waardoor
Mooiland langer huurinkomsten ontvangt.
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten: - € 17,4 miljoen
De lasten voor verhuur- en beheeractiviteiten betreffen voornamelijk toegerekende loonkosten en
overige bedrijfskosten. De lasten zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot door stijgende
loonkosten als gevolg van nieuwe CAO-afspraken en hogere sociale lasten.
Lasten onderhoudsactiviteiten: - € 48,5 miljoen
De onderhoudslasten zijn lager dan begroot, maar hoger dan vorig jaar. De kosten zijn lager dan
begroot door lagere kosten voor asbestvervanging. De nieuwe procedure rondom asbest bij
mutaties is later dan verwacht geïmplementeerd. Daarnaast zijn diverse planmatig onderhoudswerkzaamheden verplaatst naar 2019. Aan de andere kant vallen de totale kosten voor het
dagelijks onderhoud hoger uit. Dit komt omdat er meer reparaties nodig waren als gevolg van
vertraging bij renovatie- en planmatig onderhoudsprojecten. Ook wordt vanuit de klantreis
woningrenovatie nadrukkelijker rekening gehouden met de specifieke situatie van huurders.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit: - € 28,8 miljoen
De overige directe operationele lasten exploitatie bezit zijn voornamelijk de verhuurderheffing,
belastingen en verzekeringen. Deze zijn hoger dan vorig jaar doordat over 2018 saneringsheffing is
betaald (€ 1,7 miljoen). De lasten zijn lager dan begroot als gevolg van een lagere
verhuurderheffing door verkregen heffingsverminderingen bij nieuwbouwprojecten.
• Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille: - € 3,2 miljoen
In 2018 zijn 1.085 eenheden verkocht, waarvan 987 complexgewijs. Het netto resultaat verkoop
vastgoedportefeuille ontstaat door van de totale verkoopopbrengst uit bestaande vastgoed de
verkoopkosten, toegerekende organisatiekosten en de boekwaarde van het verkochte vastgoed af
te trekken. Het resultaat is negatief doordat de complexgewijze verkopen tegen een lagere waarde
dan de marktwaarde in verhuurde staat plaatsvinden. Omdat in de begroting voor 2018 rekening
was gehouden met de verkoop van 1.637 verhuureenheden is de totale netto verkoopopbrengst
wel minder negatief dan verwacht.
• Waardeveranderingen vastgoedportefeuille: € 328,6 miljoen
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille: - € 33,4 miljoen
De overige waardeveranderingen binnen de vastgoedportefeuille hebben betrekking op
nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en aankopen. Nieuwbouw- en renovatieprojecten van
woningcorporaties gaan vaak gepaard met een onrendabel deel. Dit betekent dat het geheel aan
kosten voor de nieuwbouw of renovatie hoger is dan de te verwachten opbrengsten. Mooiland
stuurt actief op het reduceren van dit onrendabele deel. In 2018 bedroeg de onrendabele top voor
nieuwbouw - € 7,8 miljoen, voor renovatieprojecten - € 24,4 miljoen en voor aankopen € 1,2
miljoen. Het onrendabele deel van renovatieprojecten is lager uitgevallen dan begroot doordat er in
2018 minder projecten zijn uitgevoerd.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille: € 362,0 miljoen
De niet-gerealiseerde waardeverandering betreft de stijging van de waarde van het vastgoed op
basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Vanwege onder andere de positieve ontwikkelingen
op de woningmarkt in 2018 is deze waarde fors gestegen. De waardeontwikkeling van het
vastgoed is daarnaast afhankelijk van parameters die we moeten hanteren bij het bepalen van de
marktwaarde.
• Overige organisatiekosten: - € 3,5 miljoen
De overige organisatiekosten zijn kosten die niet direct toerekenbaar zijn aan één van de andere
onderdelen van de winst- en verliesrekening. Hieronder zijn onder meer de (indirecte) kosten van
directie, de Raad van Commissarissen en accountantscontrole opgenomen. Hieronder vallen ook de
salariskosten van een beperkt aantal functiegroepen (o.a. assetmanagement, control, P&O,
bestuursondersteuning).
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• Financiële baten en lasten: - € 41,2 miljoen
De post financiële baten en lasten bestaat uit renteopbrengsten, rentekosten en de wijziging van
de waarde van financiële vaste activa en derivaten. Ten opzichte van de begroting wordt de
wijziging bij deze post voornamelijk veroorzaakt door de mutatie van de balanspost langlopende
verplichting derivaten. Voor het deel van de derivatenportefeuille waarop geen hedgeaccounting
wordt toegepast, 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 een
positief of negatief effect hebben op het jaarresultaat. In 2018 steeg het bedrag van deze
reservering van € 53,8 miljoen naar € 58,7 miljoen. Dit heeft een negatief effect op het
jaarresultaat voor een bedrag van € 4,9 miljoen.
• Belastingen: - € 30,0 miljoen
De post belastingen bestaat uit de vennootschapsbelasting over 2018 (€ 4,2 miljoen), wijziging van
de vennootschapsbelasting over 2017 (€ 0,6 miljoen) en de mutatie van de latente belastingen (€
25,2 miljoen). Een latente belastingvordering of -schuld wordt opgenomen in de jaarrekening voor
tijdelijke verschillen tussen de waardering volgens fiscale voorschriften en de commerciële
waardering die in de jaarrekening wordt gevolgd. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door
stijging van de latentie voor verkopen. Deze neemt toe vanwege de in verhouding snellere stijging
van de marktwaarde in verhuurde staat dan de fiscale waarde van de woningen die wij
(complexgewijs) willen verkopen. In 2018 heeft Mooiland voor het eerst sinds de invoering van de
vennootschapsbelasting bij woningcorporaties (2008) deze belasting moeten betalen omdat er
geen compensabele verliezen meer beschikbaar zijn om de winst mee te verrekenen. Op het
gebied van belastingen speelt verder dat de Belastingdienst in 2017 is gestart met een
boekenonderzoek bij Mooiland. Dit onderzoek loopt momenteel nog.
8.2 Financiële continuïteit
Verantwoord financieel beheer en beleid is met het oog op de financiële continuïteit van Mooiland
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. Enerzijds voert de toezichthouder van de
corporatiesector, de Autoriteit woningcorporaties (Aw), dit toezicht uit. Anderzijds geeft ook het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) als financier van geborgde leningen een oordeel over
de continuïteit van Mooiland. Centraal in de toetsing van de financiële gezondheid door Aw en WSW
staan de volgende vier financiële ratio’s: Interest Coverage Ratio (ICR), solvabiliteit, Loan to Value
(LTV) en dekkingsratio.
Interest Coverage Ratio (ICR)
De ICR geeft de rentedekkingsgraad van Mooiland aan. Daarbij wordt getoetst of Mooiland vanuit
de beschikbare operationele kasstromen de rente op leningen kan betalen. Tot en met 2017 moest
naast de ICR ook de DSCR worden berekend. Hierbij werd naast de rente ook een veronderstelde
jaarlijkse aflossing meegenomen. Deze ratio is vanwege de complexiteit en overlap met andere
ratio’s in het nieuwe toezichtkader vervallen.
Op de volgende pagina staat een grafiek waarin de verwachte ontwikkeling van de ICR voor de
periode van eind 2018 tot en met eind 2028 zichtbaar is gemaakt (conform meerjarenbegroting
2019-2028). Deze ratio moet minimaal 1,4 zijn. De ICR van Mooiland komt over de komende tien
jaar gemiddeld uit op 2,4.
In 2017 hebben alle corporaties een scheiding aangebracht in hun administratie tussen sociale
(DAEB) en commerciële (niet-DAEB) activiteiten. De verwachte ontwikkeling van de financiële
ratio’s wordt daarom ook gescheiden voor het DAEB- en niet-DAEB-deel weergegeven. Zowel voor
het DAEB- als niet-DAEB-deel wordt voor wat betreft de ICR ruim voldaan aan de gestelde normen
en is er sprake van een positieve ontwikkeling. De uitgaven in de niet-DAEB-tak zijn beperkt omdat
Mooiland niet de ambitie heeft om de commerciële activiteiten uit te breiden. Wij verwachten dat
de niet-DAEB-tak vanaf medio 2020 de interne startlening (afgegeven door de DAEB-tak) volledig
heeft afgelost. Zodoende loopt de ICR-lijn van de niet-DAEB-tak niet verder dan dat jaar.
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Solvabiliteit
Naast de kasstroomkengetallen beoordelen de toezichthouders ook de vermogenspositie van
Mooiland. Hiervoor wordt gekeken naar de ratio’s solvabiliteit en loan to value. De solvabiliteit
geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van Mooiland weer. Deze
verhouding dient voor de DAEB-tak minimaal 20% te zijn en voor de niet-DAEB-tak minimaal 40%
(op basis van beleidswaarde). Mooiland zit daar in beide gevallen ruim boven. De solvabiliteit van
de niet-DAEB-tak bevindt zich vanaf 2020 continu boven de 90% en valt daarmee buiten het bereik
van de grafiek hieronder.

Loan to value
De financiële gezondheid wordt ook inzichtelijk gemaakt door de loan to value (LTV). Hierbij wordt
het totaal aan leningen vergeleken met de totale waarde van het bezit. Deze verhouding mag niet
boven de 75% uit stijgen. Tot dit jaar werd de LTV berekend op basis van bedrijfswaarde. Met de
introductie van de beleidswaarde (zie toelichting in paragraaf 8.4) wordt de LTV nu berekend op
basis van beleidswaarde. Zoals in de grafiek hierna is te zien, blijft Mooiland de komende jaren
naar verwachting onder dit maximum. Voor wat betreft de DAEB-tak en in mindere mate Mooiland
als geheel zit de loan to value wel in de buurt van de streefwaarde vanuit de eigen financiële
strategie.
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Dekkingsratio
De laatste van de vier financiële ratio’s waarop wordt getoetst is de dekkingsratio. Hierbij wordt
gekeken naar de verhouding tussen het totaal aan schulden en de waarde van het vastgoed op
basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Deze verhouding mag niet hoger zijn dan 70%.
Zoals is te zien in de grafiek hieronder blijft Mooiland ook bij deze ratio ruim onder het gestelde
maximum.

Financiële strategie 2018
In 2018 heeft Mooiland de eigen financiële strategie geactualiseerd. In deze financiële strategie is
uitgewerkt hoe wij sturen op onze financiële prestaties. Naast de normen vanuit externe
toezichthouders, werkte Mooiland in de afgelopen jaren met signaalnormen om een veilige marge
te houden tot de minimumeisen van toezichthouders. De financiële ratio’s van Mooiland zitten in
positieve zin echter ruim boven deze normen. De signaalnormen hadden daardoor weinig
toegevoegde waarde. Om te stimuleren dat het vermogen van Mooiland effectiever wordt ingezet,
is er in de nieuwe financiële strategie voor gekozen om de signaalnormen te vervangen door
streefwaarden voor ieder van de financiële ratio’s. Het is de bedoeling om in de komende jaren
naar deze streefwaarden toe te groeien.
Met het vaststellen van de nieuwe financiële strategie zijn ook een aantal uitgangspunten rondom
de financiële overmaat bij Mooiland nader ingekaderd. Het gaat dan onder andere om de keuze hoe
we onze overmaat definiëren, namelijk primair op basis van de vermogenspositie, maar uiteraard
in samenhang met de liquiditeitspositie. Ook zijn er een aantal spelregels vastgelegd over hoeveel,
wanneer en waarin wij bereid zijn middelen te alloceren. In 2019 gaan we verder met het invullen
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van de concrete vraag hoe we met deze middelen zo effectief en doelmatig mogelijk kunnen helpen
bij het invullen van volkshuisvestelijke opgaven elders in het land.
8.3 Financiering en treasury
Onze woningen zijn gedeeltelijk met leningen gefinancierd. Eind 2018 had Mooiland een
leningenportefeuille van ruim € 900 miljoen (2017: € 920 miljoen). Er zijn verschillende soorten
leningen afgesloten. Voor een bedrag van € 702 miljoen heeft Mooiland leningen met een vaste
rente. Voor € 198 miljoen zijn leningen met een variabele rente afgesloten. Deze variabele rente
kan doorgaans elk half jaar wijzigen. Een rentestijging kan op een portefeuille van € 198 miljoen al
snel aanzienlijk hogere rentekosten veroorzaken. Om die reden is het risico van te grote variaties
in rente afgedekt door middel van derivaten. Voor een bedrag van € 171,5 miljoen wordt met
derivaten de variabele rente op leningen omgezet in een vaste rente.
Derivaten met bijstortverplichting
Het gebruik van derivaten kent naast zekerheid over de rentelasten echter ook nadelen. Als de
marktrente daalt, moet in een aantal gevallen onderpand 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. Vanwege deze bijstortverplichtingen moet er snel veel geld beschikbaar zijn. Dit is
het zogenaamde liquiditeitsrisico. Eind 2018 staat voor een totaalbedrag van € 15,3 miljoen bij
banken in verband met deze verplichting.
Mooiland had in 2018 voldoende liquide middelen om deze bijstortverplichtingen van derivaten te
kunnen opvangen. 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 (denkbeeldig) 2% omlaag gaat. Ook
daarvoor had Mooiland gedurende 2018 altijd voldoende buffermiddelen. Het onnodig aanhouden
van te hoge buffers om deze uitschieters altijd te kunnen opvangen, leidt mogelijk wel tot
kapitaalvernietiging. Op deze buffers moet de laatste jaren door de lage rentestanden rente
worden betaald. Hier moet altijd een juiste balans in worden bewaakt.
Derivaten met breakclausules
Naast derivaten waarbij het tegenpartijrisico met onderpandstortingen wordt afgedekt, beschikt
Mooiland ook over derivaten met zogenaamde breakclausules. Hierbij speelt doorgaans niet de
verplichting van doorlopende onderpandstortingen. Bij derivaten met breakclausules speelt wel een
ander risico. Op contractueel vastgestelde momenten in de tijd hebben namelijk zowel Mooiland als
de bank het recht om het derivaat te ontbinden. Het derivaat moet dan tegen de actuele
marktwaarde worden afgekocht. Door de lage rentestanden hebben zowel de derivaten met
breakclausules als de derivaten met bijstortverplichting een negatieve marktwaarde.
In 2018 waren er geen breakclausules. De volgende breakclausules staan gepland in de jaren
2019, 2021 en 2022. Met het oog daarop heeft Mooiland in 2018 een (verplichte) liquiditeitsbuffer
aangelegd om eventuele ontbinding van deze derivaten te kunnen financieren. Daarnaast heeft
Mooiland in 2018 een actualisatie van haar plan van aanpak omtrent breakclausules ingediend bij
de Autoriteit woningcorporaties. Deze is in december 2018 goedgekeurd. Meer informatie over de
omvang van de breakclausules is opgenomen in onderdeel 8.10 van de jaarrekening.
Herfinancieringsrisico
Naast de leningen met variabele rente heeft Mooiland zoals gezegd ook voor € 702 miljoen aan
leningen met een vaste rente. De komende jaren gaan er bij Mooiland enige (eind-)aflossingen van
deze leningen plaatsvinden. Voor deze aflossingen is naar alle waarschijnlijkheid geen
herfinanciering nodig. Deze kunnen vanuit de opbrengsten uit de complexgewijze verkopen worden
opgevangen. Het herfinancieringsrisico is voor Mooiland dan ook relatief klein. Een uitzondering
hierop vormen de leningen die aangetrokken moeten worden voor het uitvoeren van het plan van
aanpak breakclausules. Gezien de omstandigheden op de kapitaalmarkt verwachten we dat de
daarvoor benodigde middelen tegen een marktconforme tarief kunnen worden aangetrokken.
Achtervang gemeenten
Op het gebied van treasury heeft Mooiland tot slot in 2018 de actie in gang gezet om de
achtervang van leningen bij gemeenten te herschikken. Mooiland kan geld lenen tegen lage rentes
door het borgingsstelsel waar woningcorporaties een beroep op kunnen doen. Het WSW heeft
hierin een centrale rol, maar ook gemeenten staan als achtervang garant voor leningen. Door de
complexgewijze verkoopstrategie heeft Mooiland in een aantal gemeenten geen bezit meer, maar
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staat de gemeente nog wel in de achtervang voor bepaalde leningen. Door dit te herschikken wordt
dit gecorrigeerd. De hoeveelheid leningen waarvoor gemeenten uit het kerngebied NoordoostBrabant/Gennep in de achtervangpositie zitten wordt daarbij uitgebreid. Daarbij kijken we
uiteraard goed naar een evenredige balans tussen de waarde van het vastgoed van Mooiland in de
betreffende gemeente en de omvang van de achtervangpositie.
8.4 Vastgoedwaardering
Het is als woningcorporatie belangrijk om te weten wat je woningportefeuille waard is. Een
gezonde verhouding bewaken tussen de leningenportefeuille en de vastgoedwaarde (de loan to
value) is bijvoorbeeld een belangrijke financiële ratio. Ook bij besluiten over nieuwe investeringen
is het belangrijk om goed te kunnen inschatten wat deze aan waarde en rendement zal opleveren.
Marktwaarde verhuurde staat
Sinds enkele jaren waarderen woningcorporaties hun bezit op basis van de marktwaarde in
verhuurde staat. De waarde van het vastgoed wordt dan bepaald op grond van veronderstelde
opbrengsten die de woning kan genereren uit verhuur of verkoop. De waarde wordt daarbij bepaald
op basis van commerciële (marktconforme) uitgangspunten.
Op basis van de uitgangspunten voor het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is het
vastgoed van Mooiland € 3,1 miljard waard (peildatum: 31-12-2018). Dit betekent dat een woning
van Mooiland op dit moment gemiddeld € 118.112 waard is. De marktwaarde in verhuurde staat is
ten opzichte van vorig jaar gestegen met € 362,1 miljoen.
Deze stijging van circa 12% gemiddeld per woning is fors, maar wel in lijn met de ontwikkeling op
de woningmarkt in het afgelopen jaar. Door toenemende vraag en schaars aanbod stijgt de waarde
van woningen in alle prijssegmenten. De waardestijging bij Mooiland komt gemiddeld overeen met
de stijging van de waarde per vierkante meter bij andere corporaties. Dit blijkt onder andere uit de
benchmark marktwaarde van Valuemetrics waar Mooiland aan deelneemt. Los van de
marktontwikkeling spelen ieder jaar ook gewijzigde parameters in het handboek marktwaardering
een rol bij de ontwikkeling van de marktwaarde.
Specifiek in 2018 is bij de vastgoedwaardering kritisch gekeken naar de waardering van
zorgvastgoed waarvoor wij langlopende huurcontracten met zorgpartijen hebben afgesloten. De
hieruit voortvloeiende risico’s zijn nu op een meer defensieve wijze doorvertaald in de waardering
van dit vastgoed. Dit leidt wel tot een lagere waardering van het zorgvastgoed.
Beleidswaarde
In 2018 hebben de toezichthouders Autoriteit woningcorporaties en WSW gezamenlijk een nieuw
waardebegrip geïntroduceerd in de corporatiesector. De beleidswaarde is een afgeleide van de
marktwaarde in verhuurde staat, waarbij rekening wordt gehouden met het beleid van de
woningcorporatie. Ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat worden de volgende vier
afslagen gehanteerd:
• Beschikbaarheid: Voor het bepalen van de beleidswaarde wordt ervan uitgegaan dat
woningcorporaties de woningen blijven verhuren (doorexploiteren) in plaats van verkopen,
ook als verkoop meer zou kunnen opleveren. Dit vanwege het belang dat er voldoende
sociale huurwoningen beschikbaar blijven. Voor Mooiland leidt dit tot een verlaging van
€ 558 miljoen.
• Betaalbaarheid: Als een huurwoning vrijkomt wordt ervan uitgegaan dat de woning opnieuw
zal worden aangeboden voor de streefhuur die de woningcorporatie op basis van haar
huurbeleid heeft bepaald. Bij de marktwaarde in verhuurde staat wordt ervan uitgegaan dat
bij zo’n mutatie de markthuur wordt gevraagd. De streefhuur van woningcorporaties ligt
vaak aanzienlijk lager dan de markthuur. Dit komt onder andere vanwege de verplichting om
aan de doelgroep passende woningen toe te wijzen. Voor Mooiland leidt dit tot een verlaging
van € 550 miljoen.
• Kwaliteit: Bij het bepalen van de beleidswaarde wordt rekening gehouden met de specifieke
onderhoudsnorm die de woningcorporatie hanteert. Bij de marktwaarde is dit een algemene
gemiddelde onderhoudsnorm. Voor Mooiland leidt dit tot een verlaging van € 232 miljoen.
• Beheerkosten: Ook voor de beheerkosten wordt bij het bepalen van de beleidswaarde
uitgegaan van de norm voor beheerkosten die de corporatie zelf hanteert. De beheerkosten
van woningcorporaties liggen over het algemeen al hoger dan die van marktpartijen
vanwege het maatschappelijke karakter en de sociale doelgroep. In bijvoorbeeld
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achterstandswijken kunnen deze nog eens veel hoger liggen. Voor Mooiland leidt dit tot een
verlaging van € 238 miljoen.
Rekening houdend met deze vier afslagen komt de beleidswaarde van Mooiland uit op € 1,51
miljard. In de afbeelding hieronder is de ontwikkeling van de marktwaarde naar de beleidswaarde
visueel weergegeven:

Hierbij moet wel benadrukt worden dat de beleidswaarde een nieuw begrip is. De berekeningsmethodiek zal de komende tijd nog verder worden uitgekristalliseerd. Alle corporaties hebben in
het najaar van 2018 voor het eerst de beleidswaarde moeten aanleveren. De toezichthouders zijn
op basis hiervan nog bezig met de ontwikkeling van een nieuw kader met financiële
toetsingsnormen.
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9. Governance en
risicomanagement
Governance gaat over de wijze waarop het bestuur en het toezicht is georganiseerd. Daarbij is de
centrale vraag of er binnen de organisatie van Mooiland voldoende waarborgen zijn ingericht
waarmee de doelstellingen uit de strategie op een integere, rechtmatige en doelmatige wijze
gerealiseerd kunnen worden. Voor een maatschappelijke organisatie als Mooiland is het van groot
belang om dit goed op orde te hebben. Dit hoofdstuk gaat over deze onderwerpen.
9.1 Ontwikkelingen governance 2018
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.
Ieder bedrijfsonderdeel heeft vervolgens
verschillende teams (bijvoorbeeld Verhuur,
Financiën, Vastgoedprojecten). Alleen het
team strategie en vastgoedsturing is direct
onder de bestuurder gepositioneerd. 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 het organogram hiernaast is de (hoofd-)
organisatiestructuur weergegeven. Hierna worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van
governance in 2018 toegelicht:
Visitatie
Om de vier jaar wordt bij woningcorporaties een visitatie uitgevoerd. Bij een visitatie worden de
volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties beoordeeld door een onafhankelijke externe
commissie. In 2018 heeft visitatiebureau Cognitum de prestaties van Mooiland over de periode
2014 tot en met 2017 beoordeeld. De visitatiecommissie, onder leiding van Jan van der Moolen,
heeft haar eindrapport over Mooiland op 1 augustus gepubliceerd. Het nieuwe visitatierapport en
de reactie van Mooiland daarop zijn zowel op de website van Mooiland als op de landelijke
visitatiewebsite (www.visitaties.nl) gepubliceerd.
De visitatiecommissie constateert in haar eindrapport over Mooiland dat er veel is verbeterd ten
opzichte van de vorige onderzoeksperiode (2010-2013). De commissie is onder de indruk van de
strategie die in 2016 is ingezet onder de noemer ‘Wij geven thuis’. De commissie is niet alleen
positief over de inhoudelijke keuzes die Mooiland maakt. Ook de manier waarop de strategie tot
stand kwam en de wijze waarop deze tot nu toe in de praktijk is gebracht, krijgen waardering. De
huurdersorganisaties en de gemeenten in Noordoost-Brabant, waarmee Mooiland veel samenwerkt,
zijn ook positief. De commissie constateert dat er sprake is van goed contact en korte lijnen in de
samenwerking. De huurderskoepels beoordelen Mooiland zelfs met een 9 als het gaat om relatie,
communicatie en mate van invloed op beleid.
Hoewel de beoordeling van Mooiland over het algemeen erg positief is, is er natuurlijk altijd ruimte
voor verdere verbetering. De visitatiecommissie signaleert op basis van haar onderzoek dan ook
een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten hebben vooral te maken met het vervolg van
de omvangrijke complexgewijze verkoopstrategie van Mooiland en de verdere invulling van de rol
van Mooiland als volwaardige woningcorporatie in het kerngebied. De aandachtspunten zijn
herkenbaar en hebben we nu nog eens extra scherp voor ogen.
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Statutenwijziging
In 2018 zijn de statuten van Stichting Mooiland gewijzigd. Het gaat om een beperkte aanpassing
van de statuten die nodig was vanwege een aantal wijzigingen in de Woningwet. Het gaat hierbij
om zaken zoals een beperkte versoepeling van de ruimte voor nevenfuncties van bestuurders en
een aanscherping van de regeling voor ontstentenis en belet. Mooiland heeft bij het actualiseren
van de statuten zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de modelstatuten van Aedes/VTW en het
beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties. Na goedkeuring van de nieuwe statuten
door de Raad van Commissarissen van Mooiland en door de Autoriteit woningcorporaties, zijn de
nieuwe statuten op 17 december 2018 bij de notaris gepasseerd.
Gedragscode integriteit
In juni 2018 heeft Mooiland een gedragscode integriteit vastgesteld. Mooiland hecht aan goede
omgangsvormen binnen de organisatie en hanteert beleid tegen ongewenste gedragsvormen zoals
(seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en racistisch gedrag. Met het vaststellen van de
gedragscode integriteit is gedefinieerd wat we onder integer handelen verstaan. Daarmee leggen
we ook vast welk gedrag wij verwachten van onze medewerkers, zowel binnen de organisatie als
naar buiten toe. De integriteitscode is na de vaststelling gedeeld met medewerkers en op de
website van Mooiland gepubliceerd. In de komende tijd werken we verder aan de bekendheid van
de code binnen de organisatie met het doel dat iedereen binnen de organisatie het belang van
integer handelen en gedrag onderkent en onderschrijft.
Verbindingenstructuur
In het verleden heeft Mooiland een beperkt aantal activiteiten
ondergebracht in verbonden ondernemingen (verbindingen). In
het schema hiernaast zijn de verbonden ondernemingen
opgenomen die op dit moment nog bestaan. Er hebben in 2018
geen noemenswaardige activiteiten plaatsgevonden in deze BV’s.
Naast deze verbonden ondernemingen had Mooiland vanaf 2005
tot eind 2018 ook een klein aandeel van 2,64% in de
commanditaire vennootschap Uithof III CV. Deze was opgericht
om de bouw van een nieuw studentencomplex in Utrecht mogelijk
te maken. Eind 2018 is in overleg met de 16 andere deelnemende
corporaties besloten om alle participaties in deze CV te verkopen
aan de beherende woningcorporatie SSH.
9.2 Risicomanagement
Risicomanagement is het vinden van een balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Goed
risicomanagement vormt al jaren een belangrijk onderdeel van het besturen van Mooiland. Om
invulling te geven aan het risicobeheersings- en controlesysteem wordt binnen Mooiland gebruik
gemaakt van diverse instrumenten die bijdragen aan betere interne beheersing. Zo wordt om de
vier maanden een interne management letter opgesteld waarin de belangrijkste ontwikkelingen ten
aanzien van risico’s en risicomanagement worden toegelicht.
Op hoofdprocessen worden daarnaast interne audits uitgevoerd om vast te stellen of de
beheersmaatregelen bij de belangrijkste risico’s effectief zijn. Deze audits worden uitgevoerd op
basis van een auditplan. Het volledige pallet aan risicomanagement-instrumenten is uitgewerkt in
een handboek. De resultaten en bevindingen uit deze instrumenten komen periodiek terug op de
agenda’s van het directieteam en de Raad van Commissarissen.
Ontwikkeling risicomanagement
Voor de doorontwikkeling van het systeem van risicomanagement binnen Mooiland is de afgelopen
jaren gebruik gemaakt van een specifiek plan van aanpak dat in overleg met de toezichthouders is
opgesteld. De door Mooiland gehanteerde risicomanagementmethodiek heeft in de afgelopen vier
jaar haar waarde bewezen, maar is inmiddels wel aan herziening toe. Het kost echter meer tijd dan
verwacht om tot deze nieuwe opzet van het Management Control Framework (MCF) te komen.
Onderwerpen die in dit kader om meer uitwerking vragen zijn bijvoorbeeld het gebruik van soft
controls in audits, de inrichting van het three lines of defence-model, de vraag hoe audits uit te
voeren en de balans tussen de risciomanagementmethodiek en de belevingswereld van huurders.
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Risico’s binnen Mooiland
Bij Mooiland wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten risico’s. Operationele risico’s
hangen samen met de dagelijks werkzaamheden en hoofdprocessen zoals het verhuren en
onderhouden van huurwoningen. Ten aanzien van deze risico’s zijn beheersingsmaatregelen
ingericht. Op basis van de interne audits en andere maatregelen kan worden geconcludeerd dat
Mooiland de operationele risico’s en daarmee de processen voldoende beheerst. In de operatie
schenkt Mooiland ook aandacht aan integriteit en fraude door dit op diverse momenten te
bespreken met medewerkers en ook door dit integraal in de interne audits op te nemen. Er wordt
momenteel gewerkt aan invulling van tactische risico’s om daarmee de aansluiting te vinden tussen
strategische risico’s enerzijds en operationele risico’s anderzijds. Deze herziening zal in 2019
verder vorm krijgen.
Strategische risico’s en risicobereidheid
De eerder in 2017 vastgestelde strategische risico’s en risicobereidheid zijn in 2018 gedeeld en
besproken met de Raad van Commissarissen. In algemene zin wordt het nemen van risico’s door
Mooiland zoveel als mogelijk vermeden. Daarbij wordt telkens de afweging gemaakt welke
(financiële) offers Mooiland wil brengen om te komen tot een reductie van risico. Verantwoorde en
doelmatige besteding van middelen is vanuit onze strategie daarbij het uitgangspunt. De vijf
belangrijkste strategische risico’s zijn ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. Het gaat daarbij
om de volgende punten:
1. Absorptievermogen: Hebben we voldoende capaciteit en mogelijkheden om de doelen uit
onze strategie te realiseren?
2. Arbeidsmarkt: Hoe blijft Mooiland aantrekkelijk voor huidige en nieuwe werknemers?
3. Verduurzaming: Hoe gaan we de doelen op het gebied van verduurzaming van de
woningvoorraad realiseren en tegen welke kosten?
4. Lokale betekenis Hoe geven we verder invulling aan het zijn van een volwaardig
volkshuisvester in de regio Noordoost-Brabant/Gennep?
5. Overliquiditeit en besteding van middelen: Hoe zetten we overtollige financiële middelen
doelmatig ten behoeve van de volkshuisvesting in?
Risico’s met mogelijke impact op financiële positie
Mooiland kent een stabiele stroom aan inkomsten. Deze inkomsten gaan in de komende jaren
afnemen als gevolg van de verkoop van een deel van het bezit. Daar tegenover staan de
opbrengsten die voortkomen uit die verkopen. Op basis van diverse scenario’s ziet Mooiland geen
financieel risico ontstaan, ook niet als de strategische risico’s daarbij in ogenschouw worden
genomen. Zo worden ten aanzien van de derivatenportefeuille doorlopend stresstesten uitgevoerd.
Deze stresstests maken duidelijk of Mooiland nog steeds aan de financiële verplichtingen kan
voldoen als de actuele marktrente nog eens (denkbeeldig) 2% omlaag gaat. Mooiland had
gedurende 2018 altijd voldoende middelen om deze (denkbeeldige) rentedaling van 2% op te
kunnen vangen.
Risico’s en onzekerheden met een belangrijke impact in 2018
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Bewustwording rondom privacy heeft plaats gevonden door het geven van trainingen door de
Privacy Officer. Daarnaast is door deze functionaris een systeem opgezet dat recht doet aan de
basisvereisten vanuit de AVG, zoals een verwerkingsregister en een monitoringsysteem en interne
procedure voor datalekken. Mooiland wil de komende jaren op dit vlak verder professionaliseren
waarbij continu een hoge mate van beheersing wordt nagestreefd.
Met het oog op de nabije toekomst zien we daarnaast ook een aantal andere voorname risico’s en
onzekerheden. In het bijzonder willen we in dit kader twee onzekerheden benoemen. Enerzijds
gaat het dan om de toenemende druk op de woningbouw en de aanhoudende prijsstijgingen in de
bouwsector. Dit kan de planning en voortgang van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
belemmeren. Als de prijsstijgingen in het huidige tempo blijven doorgaan kan het überhaupt de
vraag worden of het nog verantwoord is projecten door te zetten. Anderzijds speelt binnen de
sector dat de kredietwaardigheidsbeoordeling van het WSW als borgsteller van leningen, mede
door een aantal financiële steunoperaties, onder druk staat. Wij verwachten daarom dat in 2019 en
mogelijk ook de jaren daarna een saneringsheffing zal worden gevraagd.
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Toetsing en controle
Naast de hiervoor behandelde risicomanagement-procedures, zijn er ook diverse andere ‘checks
and balances’ ingebouwd om het werk van Mooiland te controleren. Op dit vlak kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de gedragscode integriteit, de Raad van Commissarissen, de Autoriteit
woningcorporaties en het WSW. Om vast te stellen of Mooiland voldoet aan de wet- en regelgeving
worden zowel door ons intern als door de hiervoor genoemde externe toezichthouders toetsen
uitgevoerd. Zij kijken bijvoorbeeld of wij hebben voldaan aan de regels rond passend toewijzen, de
verkoop van woningen, de beloning van bestuurders, de DAEB/niet-DAEB-scheiding, etc.
Controle jaarrekening 2017 en accountantsselectie 2018
Naast de toezichthouders heeft ook de externe accountant een belangrijke rol bij het controleren
van ons werk. In de periode 2010 tot en met 2016 werd de accountantscontrole bij Mooiland
uitgevoerd door PwC. In 2017 heeft Mooiland samen met de audit- en vastgoedcommissie een
nieuw accountantsselectietraject ingezet.
Op basis van de uitkomsten uit dat selectietraject werd voor de controle over boekjaar 2017
gekozen voor EY. Na een goede start verliep de samenwerking met EY vanaf begin 2018 echter
moeizaam. Kort voor 1 juli 2018 werd na een langdurig proces de accountantscontrole weliswaar
afgerond, maar door het moeizame traject en aanzienlijke meerwerkkosten was er binnen Mooiland
onvoldoende basis van vertrouwen om de samenwerking met EY voort te zetten.
De Raad van Commissarissen heeft als formele opdrachtgever voor de accountantscontrole in
nauwe afstemming met de werkorganisatie van Mooiland in juli de samenwerking met EY
opgezegd. Kort daarna is op basis van de uitkomsten uit het eerder genoemde accountantsselectietraject uit 2017 besloten om voor boekjaar 2018 de accountantscontrole door PwC uit te
laten voeren.

Jaarverslag 2018

Pagina 35

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, visie en missie van Mooiland en uitgewerkt in de ondernemings- en
portefeuillestrategie. 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 2018 is de Raad van Commissarissen vijf keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering.
Daarnaast zijn er dit jaar vier extra themasessies georganiseerd waarin respectievelijk de
complexgewijze verkoopstrategie, de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid en de
financiële strategie (twee keer) centraal stonden.
Regelmatig is er ook op andere momenten contact geweest tussen de Raad van Commissarissen en
de directie van Mooiland, vertegenwoordigers van de huurderskoepels en de Ondernemingsraad. 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). In overleg
met de OR is dit jaar afgezien van een tweede overleg.
10.1 Toezicht in 2018
Toezicht op strategie
Waar het jaar 2017 in het teken stond van aan de slag gaan met de nieuwe strategie, was 2018
voor Mooiland het jaar van volgende stappen zetten. Alles overziend zijn wij als Raad van
Commissarissen zeer tevreden met de voortgang die Mooiland in 2018 heeft geboekt. Met de
complexgewijze verkoop van meer dan 1000 woningen in 2018 ligt de realisatie van de
verkoopstrategie goed op schema.
Het aantal renovaties gericht op verduurzaming is in het afgelopen jaar weliswaar achtergebleven
bij de verwachting, maar de Raad kan, gezien de complexe opdracht die voorligt bij Mooiland,
begrip opbrengen voor deze vertraging. We vertrouwen erop dat, met de voorbereidingen en
aanvullende acties die Mooiland in 2018 op dit vlak heeft getroffen, het voorgenomen aantal
renovaties de komende periode wel wordt gehaald. Tegelijk signaleren wij ook dat de bouw- en
renovatiekosten op dit moment fors stijgen. Wij vinden het daarom goed te zien dat vanuit
Mooiland het belang van doelmatige besteding van maatschappelijke middelen expliciet wordt
benadrukt. Wij steunen de lijn dat de (duurzaamheids)investeringen doelmatig moeten zijn en op
het juiste moment moeten worden gedaan.
Hoewel in 2018 de nadruk vooral lag op het realiseren van de doelen uit de ondernemingsstrategie,
was er op een aantal punten ook behoefte aan doorontwikkeling of bijstelling van de strategie als
gevolg van opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht. In het afgelopen jaar is de Raad
intensief meegenomen in de overwegingen achter het versnellen en uitbreiden van de
complexgewijze verkoopstrategie en de financiële strategie. Daarnaast is de Raad in een
themasessie meegenomen in de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid. Ook is de Raad
geïnformeerd over de strategische personeelsplanning. Met deze planning wordt geanticipeerd op
de krimp van het aantal woningen dat Mooiland verhuurt en de implicaties hiervan voor de
personele bezetting op langere termijn.
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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 jaarrekening, de meerjarenbegroting en tertiaalrapportages. Voor wat betreft de financiën
blijven we positief over de prestaties van Mooiland. De operationele resultaten zijn goed, de
financiële risico’s worden afdoende gemanaged en qua beïnvloedbare bedrijfslasten liggen de
lasten van Mooiland rond het landelijk gemiddelde, wat gezien de complexe opdracht van Mooiland
een goede prestatie is. De totstandkoming van de jaarstukken over verslagjaar 2017 was in het
afgelopen jaar een bijzonder proces. De samenwerking met de nieuwe accountant verliep
moeizaam en heeft tot onverwacht en betwistbare hogere kosten geleid. Naar aanleiding hiervan
hebben wij de opdracht voor de controle over het boekjaar 2018 verstrekt aan een ander
accountantskantoor.
Zoals hiervoor al kort benoemd is in het afgelopen jaar de financiële strategie vernieuwd. De Raad
is hier op meerdere momenten in meegenomen en uiteindelijk is deze in december goedgekeurd.
Nieuw in deze aangepaste strategie is dat Mooiland naast de financiële normen vanuit
toezichthouders gaat sturen op streefwaarden zodat het vermogen van Mooiland effectiever wordt
ingezet. Tegelijk met de nieuwe financiële strategie is ook een aantal uitgangspunten rondom de
financiële overmaat van Mooiland nader ingekaderd. Er is een duidelijke keuze gemaakt hoe de
overmaat wordt gedefinieerd. Ook zijn er een aantal spelregels vastgelegd over hoeveel, wanneer
en waarin wij bereid zijn financiële middelen te alloceren. Met deze keuzes ligt er een duidelijk
kader om in de komende periode concreet verder invulling te geven aan de bestemming voor deze
overtollige middelen.
Qua operationele prestaties en klanttevredenheid kende Mooiland in 2018 een moeizame start door
problemen met een update van het primaire systeem. Als gevolg hiervan was de organisatie niet in
staat om efficiënt, maar vooral niet effectief te handelen richting huurders. Dit is uiteraard spijtig
aangezien dit het wezen van een corporatie betreft. Mooiland heeft hier open en transparant over
gecommuniceerd met haar huurders. Uiteindelijk is de klanttevredenheid per eind 2018 alsnog
gestegen ten opzichte van de jaren 2017 en 2016. Gezien de problemen aan het begin van het jaar
vinden wij dit een knappe prestatie van de werkorganisatie en een compliment voor de inzet van
de direct betrokken medewerkers waard.
Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties
Qua volkshuisvestelijke prestaties springen vooral de ontwikkelingen rondom het huurbeleid en de
zogenaamde klantreis renovaties in het oog. Op basis van bijgestelde streefhuren kregen meer dan
4000 huurders afgelopen jaar geen huurverhoging, maar een huurverlaging. Hierdoor zijn de
huuropbrengsten op jaarbasis circa € 2,3 miljoen lager. Gezien de onderbouwing en achtergrond
zoals eerder in dit jaarverslag toegelicht is dit echter zonder meer gerechtvaardigd. In combinatie
met de andere huuraanpassingen is de totale huursom over 2018 ongeveer gelijk gebleven. Ook is
er nu meer ruimte voor maatwerk in de huurprijs, afhankelijk van de persoonlijke situatie.
Daarnaast verwachten wij dat de opbrengsten uit de klantreis renovaties zullen leiden tot betere
betrokkenheid en hogere tevredenheid van bewoners bij renovatietrajecten.
De maatschappelijke prestaties van Mooiland zijn in 2018 na vier jaar wederom beoordeeld door
een externe visitatiecommissie. Die commissie constateert in haar eindrapport dat op alle
onderdelen de maatschappelijke prestaties van Mooiland in de periode 2014-2017 significant zijn
verbeterd. De commissie was in het bijzonder onder de indruk van de strategie van Mooiland. Ook
de sterk verbeterde relatie met huurdersorganisaties en gemeenten sprong er in positieve zin
bovenuit. Wij zijn verheugd dat door deze externe, onafhankelijke commissie de verbeteringen van
de afgelopen jaren worden herkend en erkend. Het rapport is in aanwezigheid van huurderskoepels
en een afvaardiging van de Raad door de bestuurder uitgebreid besproken met de gemeenten uit
ons kerngebied. Wij hebben dit als een bijzonder positieve bijeenkomst ervaren en dit geeft ons
vertrouwen in de relatie met deze belangrijke groep belanghebbenden.
Governance en risicomanagement
Op het gebied van governance en risicomanagement zijn er bij Mooiland in de afgelopen jaren veel
verbeteringen doorgevoerd. Met een specifiek plan van aanpak en in nauw contact met de
Autoriteit woningcorporaties (Aw) is hier veel aandacht naar uitgegaan. Bij de governance-inspectie
door de Aw werd eind 2017 al geconstateerd dat veel verbeteringen goed zijn doorgevoerd. Ook in
het visitatierapport van 2018 is de beoordeling op het onderdeel governance aanmerkelijk
verbeterd. De Raad is verheugd dat de bijzondere inzet op dit vlak uit de afgelopen jaren nu leidt
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tot positieve beoordelingen. Uiteraard blijven wij als Raad voortdurend aandacht vragen voor
risico’s en zullen de risicomanagementaanpak blijvend monitoren. In dat kader hebben we in 2018
naast de reguliere viermaandelijkse risicorapportages ook stil gestaan bij de strategische risico’s
van Mooiland. Vanwege de andere invalshoek was dit een zeer nuttige toevoeging.
10.2 Samenstelling Raad van Commissarissen
Om goed toezicht te kunnen houden op het werk van Mooiland is binnen de Raad van
Commissarissen een gebalanceerde samenstelling met verschillende expertises van belang. De
Raad werkt met een uitgebreide profielschets om deze balans te bewaken. In deze 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. De profielschets
sluit aan bij de door de Autoriteit Woningcorporaties gehanteerde matrix. In de profielschets zijn
ook de visie op toezicht en het toetsingskader vastgelegd. De profielschets is te vinden op de
website van Mooiland.
In 2018 zijn er geen nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Per 1 december
2018 liep de zittingstermijn van Erik Drenth af. Na overleg met de huurdersvertegenwoordiging
was het de bedoeling Erik Drenth tot het einde van 2019 te herbenoemen. In verband met ziekte
kon echter voor het einde van het jaar niet het gebruikelijke toetsingsgesprek bij de Autoriteit
woningcorporaties plaatsvinden. Kort voor het vaststellen van dit jaarverslag heeft de
herbenoeming van Erik Drenth, na een positieve zienswijze van de Autoriteit, alsnog
plaatsgevonden.
Hieronder is van alle leden van de Raad van Commissarissen van Mooiland informatie opgenomen
over onder andere de zittingstermijnen, de rolverdeling binnen de Raad, (neven)functies,
deskundigheden en behaalde Permanente Educatie-punten:
Kees Meijer (1960)
Voorzitter RvC / lid remuneratiecommissie
Benoemd per 1 januari 2012, huidige termijn tot 31 december 2019, niet herbenoembaar
•
•
•
•

Hoofdfunctie: Directeur Orkest van het Oosten
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,
financieel-economisch
PE-punten in 2018: 32

Bert Jeene (1955)
Vicevoorzitter RvC / lid audit- en vastgoedcommissie
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 2018: 64

Bart Douw (1966)
Lid RvC / lid audit- en vastgoedcommissie
Benoemd per 27 mei 2015, termijn tot 27 mei 2019, herbenoembaar
•
•
•
•

Hoofdfunctie: interimmanager / adviseur
Relevante nevenfuncties: lid RvC Woningbedrijf Velsen
Deskundigheidsprofiel uit profielschets: financieel-economisch, vastgoed/financiering
PE-punten in 2018: 15
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Erik Drenth (1960)
Lid RvC (voordracht huurderskoepels) / voorzitter audit- en vastgoedcommissie
Benoemd van 1 december 2014 t/m 1 december 2018, herbenoemd per 24 april 2019, termijn tot
31 december 2019
•
•

•
•

Hoofdfunctie: Directeur vestiging Assen Verstegen accountants en adviseurs BV
Relevante nevenfuncties: Lid RvC Woonborg (vanaf 1 oktober 2018), Lid RvT De Nieuwe
Kolk, Lid RvT Oosterlengte, Lid RvT Proscoop, Lid RvT Opron, Lid RvA Netwerk
Cliëntenraden Zorginstellingen, Lid bestuur Stichting Praten over Gezondheid Nederland,
Docent en examinator RU Groningen / Hanzehogeschool, Toezichthouder
praktijkopleidingen NBA
Deskundigheidsprofiel uit profielschets: financieel-economisch, huurdersorganisaties
PE-punten in 2018: 10

Ans Cuijpers (1958)
Lid RvC (voordracht huurderskoepels) / voorzitter remuneratiecommissie
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, (tot mei 2018), Partner Aardoom en de
Jong (vanaf mei 2018), Lid RvC Wonen Zuid, lid RvC Antares, Lid Commissie Permanente
Educatie VTW (tot december 2018), voorzitter Programmaraad VTW-academie
Deskundigheidsprofiel uit profielschets: Volkshuisvesting, Juridisch, Governance, Mens en
Organisatie
PE-punten in 2018: 11

Toelichting commissies Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen kent twee commissies die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding
van vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Er is de audit- en vastgoedcommissie die
zich richt op de vraagstukken van risicobeheersing, financiën, informatievoorziening en vastgoed.
En er is de remuneratiecommissie die de Raad adviseert bij besluiten over het aanstellings- en
bezoldigingsbeleid van het bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast is afgesproken dat
deze commissie zich ook richt op organisatievraagstukken waarbij cultuur een belangrijk thema is.
Audit- en vastgoedcommissie
Naast reguliere rapportages en stukken die periodiek aan bod komen zoals managementrapportages, jaarplan treasury, begroting en jaarrekening, zijn tijdens de bijeenkomsten van de
AVC in 2018 onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
•
Fiscaal statuut
•
Informatiebeveiligingsbeleid
•
Jaarrekeningcontrole 2017 en controle-opdracht boekjaar 2018
•
Financiële strategie
•
Strategische risico’s
•
Diverse investerings- en desinvesteringsvoorstellen
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft als hoofdtaak het uitvoeren van de werkgeversrol ten aanzien van
de bestuurder. Naast reguliere onderwerpen zoals het jaarlijkse evaluatiegesprek met de
bestuurder en voorstellen voor beloning en honorering, heeft de remuneratiecommissie in 2018 de
herbenoeming van de bestuurder en één van de leden van de Raad voorbereid. Daarnaast heeft de
remuneratiecommissie gesproken over de nadere invulling van de rol van Mooiland in de wijk, de
kantoorhuisvesting en de voortgang van de werving van een nieuwe directeur Vastgoed.
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 2018 is geen sprake geweest van (transacties met)
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tegenstrijdige belangen waarbij een lid van de Raad van Commissarissen of het bestuur betrokken
is geweest.
Zelfevaluatie
De Raad van Commissarissen vindt het belangrijk om stil te staan bij het eigen functioneren en
houdt daarom ieder jaar een zelfevaluatie. Vorig jaar is dit onder begeleiding van een extern
bureau gedaan. Dit jaar is dit onder eigen regie uitgevoerd. Begin 2019 heeft deze zelfevaluatie
over het jaar 2018 plaatsgevonden. De algemene conclusie uit deze evaluatie was dat de
samenwerking onderling en met de bestuurder, als ook de leden van het directieteam van
Mooiland, uitstekend verloopt. Er is sprake van een goede verstandhouding, duidelijke visie op de
toekomst, maar tegelijkertijd met duidelijk rolbewustzijn en -behoud en een kritische distantie.
Mogelijkheden tot verbetering worden onder andere nog gezien op het vlak van de
informatievoorziening. Daarnaast wil de Raad graag intensiever betrokken zijn bij de invulling van
Mooiland als volkshuisvester in Noordoost-Brabant, het uiteindelijke kerngebied van Mooiland. Op
deze punten wordt het komende jaar extra ingezet.
Bezoldiging Raad van Commissarissen
De honorering van de Raad van Commissarissen voor 2018 is vastgesteld op € 15.000 voor een
RvC-lid en € 22.450 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
Anne Wilbers is per 1 augustus 2014 in dienst getreden als bestuurder bij Mooiland. Zij is in lijn
met wettelijke bepalingen daarover benoemd voor een periode van vier jaar. Per 1 augustus 2018
zou deze zittingstermijn aflopen. Op basis van de positieve evaluaties gedurende de afgelopen
jaren van het functioneren van de bestuurder heeft de remuneratiecommissie begin 2018
voorgesteld Anne Wilbers opnieuw te benoemen voor een periode van vier jaar.
De Raad van Commissarissen heeft het voorgenomen besluit tot herbenoeming van de bestuurder
overgenomen. De opgaven waar Mooiland voor staat vragen om een stevige en ervaren
bestuurder, maar bovenal ook om continuïteit in het bestuur. Gezien de visie, inzet en kwaliteiten
van Anne Wilbers acht de Raad haar dan ook voor de komende vier jaar zonder meer de geschikte
en gewenste bestuurder van Mooiland. Na dit besluit van de Raad heeft ook de Autoriteit
woningcorporaties een positieve zienswijze afgegeven op de herbenoeming van Anne Wilbers en is
zij per 1 augustus 2018 opnieuw voor een periode van vier jaar benoemd als bestuurder.
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 informatie 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 RvT van !WOON, bestuurslid Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), lid
dagelijks bestuur De Vernieuwde Stad (vanaf juli 2018)
• PE-punten in 2016/2017/2018: 250,75 (82 in 2018)
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11. Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening over verslagjaar 2018 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 2018 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 2018 uitsluitend in het
belang van de volkshuisvesting zijn aangewend.
Opgemaakt door de bestuurder op 26 april 2019
A. Wilbers
Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 26 april 2019
K. Meijer
E. Drenth
B. Douw
B. Jeene
A. Cuijpers
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Bijlage 1 Overzicht bezit per gemeente (peildatum: 31-12-2018)

Gemeenten
(104)
Alblasserdam
Alkmaar
Alphen-Chaam
Altena*
Amersfoort
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Asten
Baarn
Barendrecht
Barneveld
Berg en Dal
Bergen op Zoom
Bernheze
Beuningen
Bladel
Bodegraven-Reeuwijk
Boxmeer
Breda
Bronckhorst
Brummen
Cuijk
Deventer
Doesburg
Doetinchem
Dongen
Drechterland
Drimmelen
Echt-Susteren
Ede
Enkhuizen
Enschede
Epe
Etten-Leur
Gemert-Bakel
Gennep
Grave
Groningen*
Haarlem
Heerhugowaard
Heiloo
Hellevoetsluis
Helmond
Hendrik-Ido-Ambacht
Het Hogeland*
Hoeksche Waard*
Hollands Kroon
Hoorn
Huizen
IJsselstein
Krimpen a/d IJssel
Krimpenerwaard
Landerd

Huur
t/m
417,34
0
80
10
9
16
32
81
13
0
0
0
1
0
0
118
0
0
0
250
1
0
0
252
2
0
0
12
0
0
0
97
54
34
0
8
23
229
181
86
0
55
0
42
2
0
24
4
11
16
0
0
0
0
139

Huur
417,35
597,30
139
536
10
1
23
573
147
205
12
0
38
75
9
38
1.155
6
28
42
1507
376
2
0
2.147
0
12
28
62
30
27
0
8
42
160
12
129
3
663
702
10
61
17
48
66
98
16
66
20
12
190
63
5
0
16
723

Huur
597,31
640,14
2
47
0
0
4
81
22
0
1
10
19
12
12
16
237
0
2
1
271
43
3
0
281
0
0
25
0
1
3
1
7
0
15
0
4
0
193
94
0
0
0
21
8
6
25
0
0
5
19
0
27
17
0
142

Huur
640,15
710,68
13
21
0
0
39
58
59
0
5
7
4
36
2
12
156
0
6
0
204
14
0
8
156
23
0
12
0
1
0
0
19
0
10
22
0
0
86
35
17
10
0
4
26
0
4
0
0
0
40
0
1
47
0
77
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Huur
boven
710,68

Overige
woningen

7
14
0
0
22
10
8
0
0
3
0
9
0
0
63
1
0
0
72
0
0
8
65
1
0
1
0
0
0
0
0
0
19
2
0
0
10
18
2
0
0
1
4
0
0
0
0
0
12
0
1
0
0
14

2
0
0
0
0
3
31
27
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
93
0
0
0
194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50

Totaal
Niet
huurwoningen
woningen
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163
698
20
10
104
757
348
245
18
20
61
133
23
66
1.784
7
36
43
2397
434
5
16
3.095
26
12
66
74
32
30
1
131
96
238
36
141
26
1.250
1.031
115
71
72
74
146
106
45
90
24
28
277
63
34
64
16
1.145

4
24
1
0
0
1
4
6
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
68
130
0
0
247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
60
24
0
0
0
0
17
4
0
0
0
0
0
0
0
3
0
26

Totaal
167
722
21
10
104
758
352
251
18
20
61
133
23
66
1.804
7
36
43
2465
564
5
16
3.342
26
12
66
74
32
30
1
131
96
250
36
141
26
1.310
1.055
115
71
72
74
163
110
45
90
24
28
277
63
34
67
16
1.171

LeidschendamVoorburg
Lochem
Midden-Groningen
Mill en Sint Hubert
Moerdijk
Montferland
Mook en Middelaar
Nieuwegein
Nijkerk
Nijmegen
Noordoostpolder
Oegstgeest
Oirschot
Oost Gelre
Oosterhout
Oss
Oude IJsselstreek
Overbetuwe
Pijnacker-Nootdorp
Purmerend
Raalte
Renkum
Rheden
Rhenen
Rijssen-Holten
Roosendaal
Schiedam
‘s-Gravenhage
‘s-Hertogenbosch
Sint Anthonis
Sliedrecht
Someren
Staphorst
Steenwijkerland
Tilburg
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Valkenswaard
Vlaardingen
Waalwijk
Wijchen
Wijk bij Duurstede
Woensdrecht
Zeewolde
Zevenaar
Zoetermeer
Zundert
Zutphen
Zwijndrecht
Zwolle
Totaal

4
0
0
136
0
0
0
4
0
183
38
0
4
1
0
191
2
29
0
0
11
0
17
0
0
5
35
0
151
115
0
16
18
21
0
1
0
0
0
0
0
0
56
0
21
0
6
28
0
0
2.975

20
42
103
651
18
3
0
0
15
231
63
94
57
9
13
1.770
103
75
78
70
20
68
0
0
28
19
73
105
601
487
79
38
29
3
63
15
27
0
120
25
5
0
34
0
50
207
15
63
108
2
16.057

3
1
0
78
0
4
0
19
8
37
0
4
0
0
0
248
4
6
17
0
0
18
0
0
2
0
0
134
133
77
5
5
0
0
2
7
0
24
0
0
5
0
0
1
22
33
20
1
15
17
2.627

4
0
0
39
0
13
0
114
11
61
0
26
0
0
25
234
8
4
76
0
0
7
0
40
0
0
69
85
116
39
28
3
0
0
1
7
0
6
0
0
2
2
0
8
3
89
13
22
29
18
2.436

0
0
0
10
0
3
2
32
6
44
0
6
0
0
4
74
0
2
30
0
0
12
0
1
0
0
2
3
17
7
6
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
14
0
9
0
22
3
0
2
17
699

0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0
3
3
0
0
14
0
0
51
0
0
0
10
0
0
0
0
0
102
17
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
829

31
43
103
914
18
23
2
169
40
658
101
133
64
10
42
2.531
117
116
252
70
31
105
27
41
30
24
179
327
1.120
742
118
62
47
24
66
36
27
30
120
25
12
16
90
18
96
351
57
114
154
54
25.623

0
0
0
9
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
22
1
1
125
0
0
19
0
0
0
0
0
0
38
4
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
0
4
0
1
24
0
909

31
43
103
923
18
23
4
169
40
658
101
133
64
10
42
2.553
118
117
377
70
31
124
27
41
30
24
179
327
1.158
746
119
62
47
24
66
36
27
30
121
25
12
16
90
24
96
355
57
115
178
54
26.532

* Dit zijn gemeenten waar per 1 januari 2019 een gemeentelijke fusie heeft plaatsgevonden. De namen en
samenstelling van de nieuwe gemeenten zijn in dit overzicht gebruikt.
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