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1. Voorwoord 
In dit jaarverslag is alle belangrijke informatie te vinden over het werk van 
Mooiland als woningcorporatie. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de 
relevante ontwikkelingen en prestaties uit het jaar 2020. In het voorwoord van 

de bestuurder wordt in vogelvlucht teruggekeken op het afgelopen jaar. 
 

Terugblik op 2020 
Het jaar 2020 werd in alles overschaduwd door de uitbraak van het coronavirus COVID-19. De 
verschillende maatregelen om de verspreiding van dit virus te beperken raakten ook het werk van 
Mooiland en onze huurders. Vanaf halverwege maart zijn onze kantoren gesloten en werken vrijwel 
alle collega’s vanuit huis. Dit gaat qua techniek gelukkig goed, maar het is zeker op de langere 
termijn een uitdaging om goed contact te houden met collega’s en natuurlijk ook met 

samenwerkingspartners en de huurders van Mooiland. Het was voor iedereen wennen en zoeken 
naar een nieuwe balans. Sommige werkzaamheden hebben in maart en april enige tijd stil gelegen, 
maar met veel inzet en creativiteit zijn in korte tijd contactloze alternatieven uitgewerkt. Hierdoor 
konden zoveel mogelijk werkzaamheden zoals sleuteluitreikingen en renovaties toch doorgaan. Met 

huurders die als gevolg van de corona-omstandigheden betalingsproblemen kregen zijn we coulant 
omgegaan. We hopen dat we in 2021 weer snel terug kunnen naar een normalere situatie.  
 

Vertrek bestuurder Anne Wilbers 
Bestuurder Anne Wilbers maakte eind 2020 bekend dat zij per 1 februari 2021 een nieuwe 
uitdaging aangaat als bestuurder van woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. Anne Wilbers 
was sinds augustus 2014 de bestuurder van Mooiland. In de afgelopen 6,5 jaar is zij van grote 
betekenis geweest voor Mooiland. Onder leiding van Anne is een wezenlijk andere koers ingezet 
om uiteindelijk in een kleiner gebied echt thuis te kunnen geven. Wij zijn haar zeer dankbaar voor 
de niet aflatende inzet en haar verbindend leiderschap in deze periode en wensen haar veel succes.  

 
De Raad van Commissarissen van Mooiland heeft eind 2020 direct na de bekendmaking van het 
aanstaande vertrek van de bestuurder de zoektocht naar een opvolger opgestart. In april 2021, 
kort voor de publicatie van dit jaarverslag, werd bekend dat Carly Jansen per 15 augustus 2021 
start als de nieuwe bestuurder van Mooiland. Tot die tijd wordt de functie van bestuurder tijdelijk 
opgepakt door de directeur Bedrijfsvoering (Willem Jan van Lokven). 

 
Verduurzaming en complexmatige verkopen 
In de afgelopen jaren had Mooiland twee belangrijke terugkerende speerpunten. Het ging enerzijds 
om het op stoom brengen en houden van de grote verduurzamings- en renovatieopgave en 
anderzijds om het uitvoeren van de grote complexmatige verkoopoperatie die wij vanuit de 
ondernemingsstrategie vanaf 2017 hebben ingezet. Mooiland wil het gebied waarin wij als 
woningcorporatie actief zijn verkleinen. In een kleiner werkgebied kunnen we onze rol als 

volkshuisvester beter waarmaken. Wij trekken ons terug door het complexmatig verkopen van 
woningen die ver van het kernwerkgebied Noordoost-Brabant / Gennep en buiten het AAN-gebied 
liggen (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en enkele gemeenten in de omgeving daarvan). 
 
Voor beide speerpunten constateren we nu dat de realisatie op schema ligt en de activiteiten goed 
zijn ingebed in de organisatie. Over heel 2020 zijn bij 531 huurwoningen renovaties afgerond. 
Daarnaast verloopt de realisatie van de complexmatige verkoopstrategie voorspoedig. Dit jaar zijn 

meer dan 2.000 van de ca. 8.000 verhuureenheden verkocht. Rekening houdend met de verkopen 
in voorgaande jaren zijn in totaal nu meer dan 4.500 eenheden verkocht.  
 

Daarmee zijn we nu in aantallen ook over de helft van de realisatie van de totale verkoopopgave. 
In het afgelopen jaar hebben we mede daarom nadrukkelijk stilgestaan bij de (toekomstige) rol 
van Mooiland in het kerngebied Noordoost-Brabant / Gennep en de andere gemeenten waar wij na 

afronding van de verkoopstrategie actief blijven. Dit heeft er onder andere toe geleid dat wij 
hebben besloten om onze woningen in Breda alsnog toe te voegen aan de complexmatige 
verkopen. Ook is aangescherpt in welke gemeenten rondom Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen wij 
actief willen blijven. 
 
Speerpunten Mooiland 
We willen de organisatie graag verder blijven ontwikkelen en de doelstellingen uit de strategie op 

tijd en op een goede manier realiseren. Om de doelen daadwerkelijk te kunnen halen, is het 
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belangrijk dat we prioriteiten stellen en focus houden op de realisatie van deze doelen. Zoals 

hiervoor ook al werd aangegeven, waren in de afgelopen jaren verduurzaming en verkoop de 
belangrijkste prioriteiten. Nu de realisatie hiervan gestaag vordert heeft Mooiland de volgende vier 
thema’s aangewezen die afgelopen jaar en de komende tijd extra aandacht en prioriteit krijgen: 
 

1. Lancering ‘Mijn thuis’ en goede dienstverlening 
Mooiland werkt al een aantal jaar aan het inrichten van een goede online klantomgeving waar 
huurders terecht kunnen voor het indienen van reparatieverzoeken, het wijzigen van gegevens, het 
melden van klachten, etc. De online klantomgeving ‘Mijn thuis’ wordt in de eerste helft van 2021 
gelanceerd. Met de lancering van Mijn thuis maken we het aanbod aan dienstverlening beter 
toegankelijk voor verschillende doelgroepen en verhogen we de toekomstbestendigheid van de 
dienstverlening.  

 
Terwijl er hard wordt gewerkt aan het uitbreiden van de online dienstverlening blijven we ook 
onverminderd inzetten op goede klantenservice via de andere contactmogelijkheden. Dankzij de 
inzet van vele medewerkers heeft Mooiland dit jaar voor het eerst in de jaarlijkse Aedes-
benchmark de hoogste A-score op het onderdeel Huurdersoordeel gekregen. Vooral huurders met 
een reparatieverzoek waren bovengemiddeld tevreden over de afhandeling daarvan. Zeker in 

combinatie met de A-score op het aspect Bedrijfsvoering in de benchmark is dit een prestatie van 
formaat waar wij erg trots op zijn. 
 

2. Meer nieuwbouw 
In verschillende gemeenten in het kerngebied Noordoost-Brabant / Gennep is behoefte aan 
nieuwbouw van sociale huurwoningen maar ontbreekt het Mooiland op dit moment aan geschikte 
locaties om nieuwe woningen te bouwen. De afgelopen jaren hebben we vooral ingezet op het 

verkrijgen van locaties via gemeenten. Dit levert in veel gevallen te weinig resultaat op. We gaan 
daarom ook nadrukkelijker dan eerst de mogelijkheden onderzoeken om locaties van andere 
partijen over te nemen. Naast verwerving van nieuwe locaties wil Mooiland het proces om te 
komen tot nieuwbouw ook versnellen. Hier zijn in 2020 al verschillende stappen in gezet. Zo is het 
proces meer gestroomlijnd en zijn de kaders, waaronder het investeringskader, aangepast en 
verduidelijkt. 
 

3. Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) 
Mooiland is er ook voor mensen met een bijzondere woon- of zorgvraag. Als maatschappelijke 

organisatie hebben wij zeker in het gebied Noordoost-Brabant / Gennep samen met de gemeenten 
en zorg- en welzijnsorganisaties de verantwoordelijkheid om de omvangrijke en toenemende groep 
ouderen, maar ook mensen met een fysieke beperking of geestelijke problematiek aan een 
passende woning te helpen. Het aantal kwetsbare huurders neemt toe. Dit kan leiden tot 

problemen in wijken en vraagt daarom in toenemende mate de aandacht van Mooiland.  
 
In 2020 is door Mooiland een programma ontwikkeld waarin onze visie en inzet op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg (WWZ) is gedefinieerd. Ook is er meer structuur in onze activiteiten op dit 
gebied aangebracht en is nagegaan op welke onderdelen een extra impuls op zijn plaats is. Vanaf 
het najaar van 2020 worden hier diverse concrete acties aan verbonden, voornamelijk gericht op 
ouderen, kwetsbaren en leefbare wijken. Deze acties worden in 2021 verder opgepakt en 

uitgewerkt. 
 

4. Matching Den Haag 
Bij Mooiland komt de komende tijd veel geld en investeringscapaciteit vrij door de eerder 
genoemde complexmatige verkopen. Dit geld zetten we eerst in om onze opgaven in het 

kerngebied (versneld) te realiseren en het aantal woningen in Noordoost-Brabant uit te breiden. 
Het is, ook op basis van allerlei marktonderzoek, duidelijk dat het om substantieel meer geld gaat 

dan Mooiland op een doelmatige manier opnieuw kan investeren in het kerngebied. Het surplus 
willen wij daarom inzetten in een andere regio van Nederland waar sprake is van een groot tekort 
om de opgaven te realiseren. Het ondersteunen bij de opgaven van andere corporaties wordt ook 
wel matching genoemd.  
 
In de regio Rotterdam-Haaglanden en in het bijzonder in Den Haag is er sprake van een groot 

tekort. Mooiland wil in Den Haag bestaande woningen met een onrendabele opgave of 
nieuwbouwprojecten van andere corporaties overnemen. Hierdoor komt bij de andere corporaties 
direct geld beschikbaar dat zij kunnen inzetten voor het realiseren van extra volkshuisvestelijke 
opgaven. Het beheer van de overgenomen woningen willen we zoveel mogelijk bij de lokale 
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corporatie(s) laten. Voor huurders verandert er hierdoor eigenlijk niets en Mooiland kan zich 

hoofdzakelijk blijven focussen op het eigen kerngebied.  
 
Over de overname en ondersteuning van projecten zijn wij in het bijzonder met collega-corporatie 
Vestia in gesprek. Deze gesprekken zijn vanaf de tweede helft van 2020 steeds concreter 

geworden. Eind 2020 hebben wij een ontheffingsaanvraag ingediend bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken om in Den Haag woningen en grond aan te mogen kopen. Vanuit onze 
belanghebbenden is er breed begrip en steun voor deze stap. Alle tien de gemeenten die wij 
rekenen tot ons kerngebied hebben een positieve zienswijze gegeven. Ook de Huurdersalliantie 
Mooiland staat positief tegenover deze inzet. Dit vinden we een bijzonder mooi resultaat gezien de 
niet alledaagse stap die we zetten. Eind januari 2021 is de ontheffingsaanvraag goedgekeurd. 
Mooiland gaat in 2021 de beoogde ondersteuning samen met Vestia verder uitwerken. 

 
Graag gaan wij als Mooiland samen met onze samenwerkingspartners in het komende jaar met al 
deze uitdagingen aan de slag. Hiermee zetten we ook in 2021 verdere stappen in de realisatie van 
onze missie: thuis geven als volwaardige woningcorporatie. 
 
29 april 2021 

Willem Jan van Lokven 
Interim-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 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. De focus op het 
verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het sturen op tevreden klanten heeft geleid tot 
een verdere positieve ontwikkeling in 2020. Betere interne afstemming én bewustwording van 

eigen handelen in het klantproces hebben daarbij een belangrijke doorslag gegeven. Mooiland 
monitort de tevredenheid van onze huurders en andere klanten nauwgezet via de eigen 
Klantcontactmonitor (KCM) en de Aedes Benchmark. Dit jaar heeft Mooiland voor het eerst de 
hoogste score (A) op het onderdeel Huurdersoordeel in de Aedes Benchmark gehaald. We zijn erg 

trots op deze prestatie. 
 
De bereikbaarheid van de klantenservice van Mooiland is in vergelijking met 2019 stabiel gebleven. 

Klanten namen wel minder vaak contact met ons op. In totaal zijn er in 2020 105.000 telefoontjes 
gepleegd. Dit is een daling van 15% ten opzichte van 2019. Deze daling komt mede door de 
coronamaatregelen, waarbij Mooiland enige tijd alleen spoedreparaties uitvoerde. De gemiddelde 
wachttijd lag op 1 minuut en 18 seconden. Van de telefoontjes werd 49% binnen 30 seconden 
beantwoord. Klanten van Mooiland waardeerden de dienstverlening gemiddeld met een 7,8 (een 
stijging van 0,1). De gemiddelde afhandeltijd van telefoontjes steeg wel met 30 seconden. Dit 
komt deels doordat medewerkers vanuit huis werken en deels doordat de bijzondere situatie als 

gevolg van het coronavirus meer uitleg en aandacht vroeg dan normaal.  
 
Ontwikkeling dienstverlening 
Begin 2021 lanceert Mooiland het online huurdersportaal Mijn thuis. Huurders kunnen vanaf dan 
eenvoudig, snel en veilig 24 uur per dag al hun woonzaken met Mooiland online regelen. Bewoners 
kunnen bijvoorbeeld een reparatie melden, rekeningen bekijken, online betalen en nog veel meer. 

In 2020 hebben we hard gewerkt om het huurdersportaal begin 2021 te kunnen realiseren. Samen 
met huurders hebben we het online klantportaal getest en verbeterd.  
 
In 2020 zijn verder in het verhuurmutatieproces een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd 
om de dienstverlening te verbeteren. Huurders beoordelen de processen ‘woning betrekken’ en 
‘woning verlaten’ daardoor nu beter. De informatievoorziening rondom deze processen is 
verbeterd, medewerkers hebben een praktijktraining gekregen voor bezichtigingen en er is meer 

aandacht voor het nakomen van onze afspraken. Daarnaast sturen we huurders nu op een later 
moment na de verhuizing de enquête hierover. Vaak was er tijdens de verhuizing of kort daarna 
geen tijd om op onze enquête te reageren en was het lastig het totale proces te beoordelen. Door 
de vragenlijst later uit te zetten is er nu sprake van een hogere en betere respons. 
 
Effect coronavirus dienstverlening  
De maatregelen die we in 2020 hebben moeten nemen als gevolg van het coronavirus, lijken niet 

of nauwelijks invloed te hebben op de klanttevredenheid over de dienstverlening van Mooiland. Er 
was veel aandacht voor het zo klantgericht mogelijk aanpassen van processen. Ook de 
informatiemiddelen werden continu op de actuele situatie aangepast.  

 
Richting klanten hebben wij veel begrip getoond vanwege de ontstane situatie maar ook begrip 
gevraagd voor de mogelijkheden en onmogelijkheden waar wij mee te maken kregen. Een 

knelpunt ontstond bijvoorbeeld doordat groepsbezichtigingen van woningen een groot deel van het 
jaar niet mogelijk waren. Door goede samenwerking en gezamenlijke inzet tussen de afdelingen 
Klantenservice en Verhuur hebben we de leegstand hierdoor zoveel mogelijk weten te beperken. 
Tijdens piekmomenten zijn medewerkers van andere afdelingen bijgesprongen en zijn extra 
medewerkers ingehuurd om cruciale processen door te laten gaan. Verder heeft Mooiland diverse 
initiatieven opgepakt om in deze bijzondere en vaak ook eenzame periode juist extra aandacht te 
besteden aan onze huurders, bijvoorbeeld via de kletslijn (zie hoofdstuk 6.3), persoonlijke 

kaartjes, soep uitdelen en het aanbrengen van extra kerstverlichting. 
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Aedes benchmark 2020 
Mooiland doet ieder jaar mee  aan de Aedes Benchmark. Met behulp van deze benchmark worden 
de prestaties van vrijwel alle corporaties in Nederland in beeld gebracht en vergelijkbaar gemaakt. 
De prestaties worden in beeld gebracht met een score A (bovengemiddeld), B (gemiddeld) of C 

(beneden gemiddeld). De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht. 
 

• Huurdersoordeel: score A 
In 2020 heeft Mooiland in de Aedes-benchmark voor het eerst de A-score behaald op het onderdeel 
Huurdersoordeel. Mooiland was de enige corporatie in de grootteklasse XL (meer dan 25.000 
verhuureenheden) waarvan het huurdersoordeel in 2020 op een A-score uit kwam. Vooral op het 
onderdeel ‘huurders met een reparatieverzoek’ werd Mooiland met gemiddeld een 8,2 goed  

beoordeeld. Huurders beoordeelden het proces ‘woning betrekken’ met een 7,8. Dit is gelijk aan de 
score in 2019. Bij het proces ‘woning verlaten’ is de score van Mooiland het afgelopen jaar fors 
gestegen van een 7,3 naar een 7,8. De verschillende verbeteringen in het verhuurmutatieproces 
lijken een belangrijke oorzaak voor deze stijging. 
 

• Bedrijfslasten: score A 

De gemiddelde beïnvloedbare netto bedrijfslasten per verhuureenheid zijn ten opzichte van vorig 
jaar met € 57 gedaald naar €774. De kosten zijn lager dan vorig jaar door lagere accountskosten, 
minder negatief resultaat uit servicekosten en lagere kosten van inhuur, automatisering en 
leefbaarheid. Naast een daling van de kosten wordt de hogere score ook veroorzaakt door een 
relatief grote stijging van de gemiddelde bedrijfslasten op sectorniveau van € 43. Door de 
complexmatige verkopen van Mooiland daalt het aantal verhuureenheden van Mooiland de 
komende jaren en verwachten wij een stijging van de bedrijfslasten per eenheid. 

 
• Duurzaamheid: score B 

De gemiddelde Energie-Index (EI) van onze woningen is afgelopen jaar gedaald van 1,55 naar 
1,50. Een lagere EI betekent dat de woning energiezuiniger is. Een EI van 1,50 staat gelijk aan 
energielabel C. Mooiland ligt hiermee nagenoeg gelijk met het landelijk gemiddelde van 1,51 in de 
gehele corporatiesector. Over de ambities en inzet van Mooiland op het vlak van duurzaamheid is 
meer te vinden in hoofdstuk 5.3 van dit jaarverslag. 

 
• Onderhoud & verbetering: geen oordeel 

De gemiddelde uitgaven aan onderhoud en woningverbetering worden in de Aedes-benchmark 
berekend over een periode van vijf jaar. In de nieuwste Aedes-benchmark is dit gemiddelde van 
Mooiland gestegen naar € 2.681 per eenheid. In 2019 kwam dit bedrag nog uit op € 2.176. Deze 
stijging betekent dat we meer geld besteden aan onderhoud en investeringen in onze woningen. 

De komende jaren verwachten we een verdere stijging van deze uitgaven. 
 

• Betaalbaarheid & beschikbaarheid: geen oordeel 
In de benchmark worden ook een aantal prestaties op het gebied van betaalbaarheid en 
beschikbaarheid vergeleken. Omdat de woningmarkt lokaal sterk verschilt, wordt op dit onderdeel 
van de benchmark echter geen A, B of C-score gepubliceerd. Zo wordt gekeken naar de huur 
uitgedrukt als percentage van de maximaal toegestane huurprijs. Mooiland vraagt gemiddeld 

69,9% van de maximaal redelijke huurprijs. Dit is nagenoeg in lijn met het landelijk gemiddelde 
(69,5%). Ook wordt gekeken naar de toename van het aantal sociale huurwoningen. Door de 
complexmatige verkopen (zie hoofdstuk 4.3) nam dit bij Mooiland juist met -3,2% af. 
 
2.2 Klachten en bezwaren 

We doen ons uiterste best om goede dienstverlening te leveren, maar het komt soms voor dat 
mensen ontevreden zijn over Mooiland. In dat geval kunnen zij een klacht indienen. Mooiland 

registreert de klachten centraal en afhandeling van deze meldingen wordt ook centraal 
gecoördineerd. We bespreken de klacht met de persoon die deze indient en overleggen over een 
mogelijke oplossing om de ontevredenheid weg te nemen. Ook worden klachten meegenomen in 
interne casuïstiekbesprekingen om hiervan naar de toekomst toe van te leren.  
 
Het aantal klachten dat binnenkwam in 2020 is met 635 qua aantal redelijk vergelijkbaar met 2019 

(586). Na een forse daling van het aantal klachten in 2019 zien we nu een stabilisatie. Vooral op 
het gebied van dagelijks onderhoud en projectonderhoud is sprake van een lichte stijging van het 
aantal klachten. Een belangrijke oorzaak hiervoor ligt in het feit dat wij door de coronacrisis de 
aanpak en planning van onderhoudsprojecten moesten wijzigen. Ook zijn enige tijd alleen urgente 
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reparaties uitgevoerd. Hierdoor konden niet-urgentie reparaties pas later worden opgepakt. Op het 

gebied van verhuur en dagelijks beheer is het aantal klachten in 2020 licht gedaald. 
 
Klachtencommissie Mooiland 
Wanneer iemand vindt dat een klacht via de interne procedure van Mooiland niet goed is opgelost, 

kan die persoon in bezwaar gaan bij de Klachtencommissie 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.  
 
In 2020 ontving de Klachtencommissie in totaal 25 klachten van 23 huurders (2019: 24 klachten 
van 17 huurders). Hiervan zijn 7 klachten behandeld door de commissie. Van deze 7 klachten zijn 
3 klachten gegrond verklaard, zijn 3 klachten ongegrond verklaard en is 1 klacht lopende de 

behandeling met instemming van de klager afgehandeld waardoor hier geen advies over is 
afgegeven. Van de overige 18 klachten zijn er 15 niet ontvankelijk verklaard omdat de interne 
procedure nog niet was afgerond, zijn 2 klachten door de indieners ingetrokken en is 1 klacht niet 
ontvankelijk verklaard omdat het verwijtbare gedrag meer dan 2 jaar geleden plaatsvond. Het 
advies van de Klachtencommissie wordt doorgaans door Mooiland overgenomen, Dit jaar is in 1 
geval door de directie gemotiveerd deels afgeweken van het advies. In het eigen jaarverslag van 

de Klachtencommissie Mooiland wordt uitgebreider verslag gedaan van de werkzaamheden en de 
geschillen in 2020.  
 
2.3 Programma wonen, welzijn en zorg (WWZ) 
Wonen, welzijn en zorg (WWZ) is een strategisch speerpunt voor Mooiland. We zien de vergrijzing 
op ons afkomen, terwijl de verzorgingshuiscapaciteit wordt afgebouwd. Ook zien we de grote 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, GGZ en jeugdzorg. Hierdoor neemt 

het aantal kwetsbare huurders toe en hier ligt voor ons een duidelijke opgave. Invulling geven aan 
het thema wonen, welzijn en zorg zien we als onderdeel van ‘thuis geven’. Dit doen we op een 
pragmatische manier, zonder ingewikkelde langetermijnvisies. Want onze visie is helder: Wij geven 
thuis aan mensen met een bijzondere woon- én zorgvraag. 
 
In 2020 heeft Mooiland een programma voor het aandachtsgebied wonen, welzijn en zorg 
ontwikkeld. Aandacht voor ouderen en kwetsbaren is niet nieuw. Zo verlenen we ouderen bij 

bepaalde woningen voorrang op basis van leeftijd, bieden we een oppluspakket en worden nieuwe 
woningen levensloopbestendig gebouwd. Ook geven we voorrang aan uitstromers uit bijv. 

beschermd wonen, huisvesten cliënten van zorgaanbieders, houden intakegesprekken en nemen 
deel aan diverse netwerkoverleggen.  
 
Tot nu toe ging het bij de inspanningen van Mooiland op het gebied van wonen, welzijn en zorg 

echter vaak om losse initiatieven. Met het nieuwe WWZ-programma willen we hierin meer 
samenhang aanbrengen, de balans bewaken en waar nodig onze inzet intensiveren. Daarbij zetten 
we in op de belangrijke randvoorwaarden; een geschikte woonsituatie en goede ondersteuning en 
zorg. In 2021 willen we als onderdeel van het WWZ-programma onder andere concreet met de 
volgende onderwerpen verder aan de slag: 

 
• Bevorderen van de doorstroming; we geven onze oudere huurders voorrang bij het vinden 

van een meer passende woning  
• Verbeteren van de toegankelijkheid van onze woongebouwen met lift en zorgen voor 

basisniveau aan scootmobielstallingplekken 
• Sturen op de woningtoewijzing om te zorgen dat kwetsbare straten of buurten niet nog 

kwetsbaarder worden 

• Ontwikkelen van concepten zoals Skaeve Huse en the magic mix 
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3. Betaalbaarheid 
Mooiland geeft thuis door te werken aan betaalbare woonlasten 
voor huurders en door voldoende geschikte en betaalbare sociale 
huurwoningen aan te bieden aan mensen uit de inkomens-

doelgroep. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen rondom de betaalbaarheid en 
verhuur van de woningen van Mooiland. 

 
3.1 Overzicht bezitssamenstelling Mooiland 
In onderstaande tabel is om te beginnen een overzicht opgenomen van het totale bezit van 
Mooiland uitgesplitst naar soorten verhuureenheden. Per eind 2020 had Mooiland in totaal 23.760 
verhuureenheden in bezit. Voor het overgrote deel (meer dan 90%) gaat het daarbij om sociale 
huurwoningen. Qua ontwikkeling van de woningvoorraad is op totaalniveau in 2020 een duidelijke 

afname van het aantal eenheden te zien. De afname van in totaal 1.973 eenheden wordt vooral 
veroorzaakt door de complexmatige verkopen van Mooiland (zie toelichting in hoofdstuk 4.3). 
 

 
3.2 Betaalbaarheid en huurbeleid 
De huurprijzen van Mooiland worden bepaald op basis van het huurbeleid. Daarbij zijn de 
belangrijkste uitgangspunten de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Op basis van het huurbeleid 

krijgt iedere woning een streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die volgens Mooiland de best 
passende prijs-kwaliteitverhouding geeft. Als een woning vrijkomt en opnieuw wordt verhuurd (een 
zogenaamde mutatie), dan wordt de woning aangeboden voor de streefhuur. Naast de prijs-
kwaliteit verhouding houden we bij het bepalen van de streefhuren in het kerngebied Noordoost-
Brabant/Gennep ook rekening met de beschikbaarheid. Dit met als doel om binnen de verschillende 

huurprijsklasses voldoende aanbod te hebben.  
 

Huurverhoging in 2020 
Jaarlijks wordt de huur van alle woningen per 1 juli aangepast. Mooiland hanteert bij het bepalen 
van de jaarlijkse huurverhoging de huursombenadering. Daarbij is de hoogte van de huurverhoging 
afhankelijk van het verschil tussen de huidige huur en de streefhuur. De inflatie was in 2019 2,6%. 
Dit vormde de basis voor de huurverhogingen van 2020. Vervolgens is een hogere huurverhoging 
toegepast naarmate de afstand van de huidige huur tot de streefhuur groter was.  
 

Daarnaast waren er nog een aantal bijzondere categorieën. Zo hebben huurders waarvan de 
huidige huur hoger of gelijk was aan de streefhuur en die qua inkomen tot onze doelgroep behoren 

Woningvoorraad Mooiland 2020 2019 Verschil 

Huurwoningen (categorie in €)    

1: Goedkoop (t/m 432,51)  2.172 2.753 -581 

2: Betaalbaar laag (432,52 t/m 619,01)  14.013 15.303 -1.290 

3: Betaalbaar hoog (619,02 t/m 663,40)  2.644 2.686 -42 

4: Duur tot huurtoeslaggrens (663,41 t/m 737,14)  2.563 2.537 +26 

5: Duur boven huurtoeslaggrens (boven 737,14) 636 668 -32 

    

Onzelfstandige wooneenheden    

     1: Onzelfstandige wooneenheden 178 180 -2 

     2: Intramuraal (zorgvastgoed) 562 568 -6 

Totaal woongelegenheden 22.768 24.695 -1.927 

    

Niet-woongelegenheden    

     1: Garages en parkeervoorzieningen 848 886 -38 

     2: Maatschappelijk onroerend goed 56 65 -9 

     3: Bedrijfsruimten/winkels 88 87 +1 

Totaal niet-woongelegenheden 992 1.038 -46 

    

Totaal verhuureenheden 23.760 25.733  
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geen huurverhoging gekregen. Tegelijkertijd hebben huurders van sociale huurwoningen met een 

hoog inkomen (hoger dan € 43.574) in 2020 een huurverhoging van 6,6% gehad. Dit is de 
maximale huurverhoging. Mooiland wil de huren voor deze groep huurders naar een marktconform 
prijspeil brengen. De opbrengsten van deze inkomensafhankelijke huurverhoging worden (zoals 
wettelijk vereist) ingezet ten gunste van de verduurzaming van de sociale huurwoningen. 

 
In onderstaande tabel zijn alle categorieën huurprijsaanpassingen opgenomen die per 1 juli 2020 
zijn doorgevoerd. Per categorie is ook het aantal huishoudens weergegeven dat afgelopen jaar in 
die categorie viel:  
 

 
Jaarlijks mag de huursom, het gemiddelde van de huurverhogingen, van woningcorporaties maar 
in beperkte mate stijgen. Sinds 2020 wordt bij het bepalen van de huursomstijging uitsluitend 
gekeken naar de jaarlijkse huuraanpassing voor de inkomensdoelgroep (inkomen tot € 43.574). In 

2020 was de gewogen huursomstijging voor de doelgroep 2,74% bij Mooiland. Dit is 0,14% boven 
de inflatie van 2,6%. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat Mooiland samen met de 
Huurdersalliantie de hoogte van de huursomstijging bepaalt. In overleg met de Huurdersalliantie 
Mooiland is gekozen voor een huurverhogingsbeleid gericht op het versneld verkleinen van de grote 
verschillen tussen de netto huur en de streefhuur. Zodoende is de huursomstijging beperkt boven 
inflatie uitgekomen. 
 

Huurverhoging bij woningverbetering 

In 2020 heeft Mooiland een systeem geïmplementeerd om bij woningverbetering een (beperkte) 
huurverhoging te vragen. Het renoveren van woningen is erg kostbaar voor corporaties. Huurders 
hebben hier voordeel van doordat de energielasten dalen. De belangenbehartigers van 
woningcorporaties en huurders, Aedes en de Woonbond, hebben de afspraak gemaakt dat een 
reële huurverhoging bij woningverbetering mag worden doorgevoerd zo lang de totale woonlasten 
(huur- en energiekosten samen) niet stijgen. Om dit te borgen hebben Aedes en de Woonbond een 

vergoedingentabel ontwikkeld waar breed draagvlak voor bestaat. Mooiland gaat voortaan bij 
woningverbetering een beperkte huurverhoging vragen in lijn met deze vergoedingentabel. 
 
Maatwerk huurbeleid  
Mooiland biedt maatwerk binnen het huurbeleid met een aantal maatregelen die gericht zijn op 
individuele klantvragen over de huurprijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om gevallen waarin de 

huurprijs van de huidige woning te hoog is of de huurprijs door een verandering in de persoonlijke 
situatie te hoog is geworden. Onder voorwaarden kan dan een maatwerkregeling toegepast 
worden. Vaak gaat het dan om een huurverlaging. 
 

In 2020 is bij 144 huurders een huurverlaging in het kader van een maatwerkregeling toegepast. 
In het merendeel van de gevallen (107) betrof het een huurbevriezing bij aanvragen met een 
inkomen onder de sociale huurgrens. Huuraanpassing als gevolg van een aantoonbare 

inkomensdaling is in 10 gevallen toegekend. De categorie ‘bijzonder maatwerk’ is van toepassing 
als er sprake is van noodzaak of een schrijnende situatie die niet direct gekoppeld is aan een 
inkomensdaling. Deze wordt ook toegepast in het kader van doelgroepenbeleid en de taakstelling 
bij nieuwe verhuringen. Bijzonder maatwerk is in 2020 27 keer toegepast. 
 
3.3 Verhuur en toewijzingen 
Het verhuren van woningen is één van de belangrijkste processen binnen onze organisatie. In 2020 

had Mooiland 1.812 verhuringen van sociale huurwoningen, oftewel mutaties. Dit komt neer op een 
mutatiegraad van 7,1%. Wanneer ook rekening wordt gehouden met de verhuringen van 

Huurverhogingen 2020 Toegepaste 

huurverhoging  

Aantal 

woningen 

Huidige huur hoger of gelijk aan streefhuur 0%   1.080 

Huidige huur tussen € 0 en € 25 lager dan streefhuur 0% tot 2,6% 11.000 

Huidige huur tussen € 25 en € 50 lager dan streefhuur 3,2%   2.715 

Huidige huur tussen € 50 en € 100 lager dan streefhuur 3,7%   3.920 

Huidige huur meer dan € 100 lager dan streefhuur 5,0%   2.680 

Gemiddelde huurverhoging inkomens tot € 43.574 2,74% 21.365 

Hoge inkomens (meer dan € 43.574) 6,6% Ca. 1.600 

Geliberaliseerde woningen (huurcontracten boven € 737,14) 3,4% Ca. 400 
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bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed en parkeervoorzieningen komt het totaal 

aantal verhuringen in 2020 uit op 2.015. 
 
Woonruimteverdeling 
Het merendeel van onze huurwoningen verhuren we op basis van het eigen woonruimteverdeel-

systeem: Mijnwoningzoeken.nl. Dit geldt vooral voor ons bezit in Noordoost-Brabant en Gennep. 
Onze woningen in Den Bosch worden via Woonservice Regionaal verhuurd. 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. Bij de complexmatige verkoop van woningen (zie hoofdstuk 4.2) is er altijd 
aandacht voor de opgebouwde rechten van woningzoekenden. Vaak blijft het platform hetzelfde en 
blijven inschrijftijden automatisch behouden. Anders streven we naar een passende 

overgangsregeling. 
 
Inkomenstoets bij toewijzing 
Om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen (de woningen met een huur tot € 737,14) vooral 
naar mensen met lage inkomens gaan, gelden daarvoor allerlei inkomenseisen en toewijzings-
regels. Zo moet ieder jaar het grootste deel van de sociale huurwoningen die vrij komen (80%) 

worden toegewezen aan mensen met een huishoudinkomen lager dan € 39.055 per jaar. Van de 
vrijkomende woningen mag 10% worden toegewezen aan middeninkomens (tussen € 39.055 en 
€43.574). De resterende 10% mag aan mensen met een hoger inkomen dan € 43.574 worden 
toegewezen.  
 
In 2020 verhuurde Mooiland 92% van de sociale huurwoningen aan mensen met een inkomen 
onder de grens van €39.055. 6% van de woningen is toegewezen aan huishoudens met een 

inkomens tussen €39.055 en €43.574. Aan de huishoudens met inkomens boven de grens van 
€43.574 heeft Mooiland 1% van de woningen toegewezen. Deze cijfers zijn exclusief de 
verhuringen via zorgpartners (intermediaire verhuur). 
 
Passend toewijzen 
Naast de inkomenstoets voor alle sociale huurwoningen moeten corporaties woningzoekenden die 
recht hebben op huurtoeslag passend toewijzen. Dit betekent dat zij in de regel alleen in 

aanmerking komen voor huurwoningen met een maximale huurprijs tot € 619,01 (voor één- en 
tweepersoonshuishoudens) of € 663,40 (voor huishoudens van 3 of meer personen). Minimaal 95% 

van de toewijzingen aan deze doelgroep moet passend zijn. In 2020 was dit percentage bij 
Mooiland 99%. Mooiland zoekt voor schrijnende gevallen, zoals grote gezinnen met een laag 
inkomen, een maatwerkoplossing. In dat soort situaties komt het voor dat bij toewijzing de huur 
wordt verlaagd naar de passend toewijzen-grens. Ook komt het voor dat we woningen bewust 

‘niet-passend’ toewijzen zoals bij ouderen die door willen stromen naar een nultredenwoning. 
 
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 en of er maatwerk noodzakelijk is voor de huurprijs. Er kan ook om 
specifieke sociale redenen voorrangshuisvesting noodzakelijk zijn. Hiervoor heeft Mooiland een 
eigen afwegingskader. In 2020 heeft Mooiland 80 woningen in het kader van voorrangshuisvesting 
toegewezen. Het ging daarbij in 37 gevallen om voorrangshuisvesting vanwege medische redenen 
en 43 vanwege sociale redenen. Het betreft enkel om de toewijzingen in het kerngebied via het 

eigen woonruimteverdeelsysteem (Mijnwoningzoeken.nl). 
 

Huisvesting vergunninghouders 
Gemeenten moeten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) passende 
woonruimte regelen. Voor de huisvesting van deze bijzondere doelgroep werken gemeenten vaak 
intensief 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 

liggen voor integratie en participatie. In totaal heeft Mooiland in 2020 50 huurwoningen 
toegewezen aan vergunninghouders (2019: 57), waarvan 43 in het kerngebied Noordoost-Brabant 
/ Gennep. In deze 43 woningen zijn in totaal 143 vergunninghouders gehuisvest. We zijn trots dat 
ondanks de uitdagende omstandigheden dit resultaat is gehaald. Een groot deel van het jaar was 
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de begeleiding van statushouders vanuit gemeenten en Vluchtelingenwerk erg beperkt als gevolg 

van het coronavirus. Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal woningen uitgesplitst 
per gemeente: 
 

Aantal toewijzingen aan 
vergunninghouders 

Woningen in 
2020 

Woningen in 
2019 

Gemeente Bernheze 9 6 

Gemeente Boxmeer 5 7 

Gemeente Cuijk 5 7 

Gemeente Gennep 0 5 

Gemeente Grave 4 6 

Gemeente Landerd 2 2 

Gemeente Mill en Sint Hubert 3 4 

Gemeente Oss 7 9 

Gemeente ’s-Hertogenbosch 3 2 

Gemeente Sint Anthonis 5 2 

Overig werkgebied Mooiland 7 7 

Totaal 50 57 

 
Leegstand en huurderving 
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 en maximaal in 
beschikbaarheid te voorzien.   
 
In 2020 zijn de leegstand en huurderving gestegen. Deze stijging komt door de maatregelen als 
gevolg van het coronavirus. Alle stappen binnen het verhuurproces waarbij sprake is van 
persoonlijk contact zijn als gevolg van de coronamaatregelen kritisch tegen het licht gehouden. 

Daarbij is gekeken naar de contactmomenten met komende en vertrekkende huurder, 
medewerkers van Mooiland (voor- en eindinspectie, bezichtiging, sleuteluitreiking) en aannemers 
voor mutatieonderhoud.  
 

Het verhuurproces is regelmatig bijgesteld in lijn met de op dat moment geldende overheids-
maatregelen. Zo waren groepsbezichtigingen van vrijkomende woningen een groot deel van 2020 
niet mogelijk en konden veel woningen pas na het einde van de huur worden bezichtigd. Om het 

aangepaste verhuurproces toch zo soepel mogelijk te laten verlopen en leegstand te beperken zijn 
medewerkers van andere afdelingen bijgesprongen en zijn extra medewerkers ingehuurd. 
 
Ten opzichte van vorig jaar is de huurderving in 2020 door deze situatie al met al toegenomen. 
Over het hele jaar 2020 gaat het om € 2,66 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen aan gemiste 
huurinkomsten door leegstand van woningen (2019: € 2,18 miljoen waarvan 1,6 miljoen voor 
woningen). Dit is 1,6% van de totale huurinkomsten van Mooiland. 

 
Huurachterstanden 
Naast huurderving door bijvoorbeeld leegstand is er soms ook sprake van huurachterstanden als de 
huur niet of niet op tijd wordt betaald. Achterstanden zijn er altijd, maar in 2020 kwam daar een 
nieuwe dimensie bij doordat sommige mensen als gevolg van de coronacrisis plotseling hun werk 
verloren en daardoor betalingsproblemen kregen. Vanaf het moment dat de lockdown in maart 

werd afgekondigd door de regering zijn wij actief gaan sturen op achterstanden die ontstonden 

door de coronapandemie. Met huurders die hierdoor in de financiële problemen kwamen of dreigde 
te komen werd intensief contact onderhouden. Met de meeste van deze huurders is in 2020 een 
passende oplossing gevonden. Per eind 2020 was de achterstand vanwege Corona nog € 33.800. 
Dit vormt 3% van de totale huurachterstanden van Mooiland per eind 2020. Het grootste deel van 
dit bedrag betreft achterstanden van vijf huurders van bedrijfsruimten (€ 26.100). 
 

De totale huurachterstand van zittende en vertrokken huurders zijn per eind 2020 teruggebracht 
naar € 1.103.801. Dit is 0,61% van de totale huren en bijdragen servicekosten over 2020. Eind 
2019 bedroeg het totaal aan huurachterstanden nog € 1.274.402 (0,71%). Daarmee zijn de 
achterstanden met 0,10% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral de beperkte achterstand 
onder zittende huurders (0,41%, 2019 0,46%) stemt tot tevredenheid. 
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Sinds een aantal jaren meten wij ook de klanttevredenheid bij ons huurincassoproces. Hierbij wordt 
huurders gevraagd of er vanuit Mooiland begrip was voor de situatie, of er werd geluisterd, of men 
zich serieus genomen voelde, of er ruimte was voor eigen inbreng en of men duidelijk te woord 
werd gestaan. In deze meting kregen wij over geheel 2020 een score van 7,6. Voor ons is dit een 

cijfer dat aangeeft dat wij ook met het incassoproces op de goede weg zijn en de huurders onze 
werkwijze waarderen. 
 
Ontruimingen 
In het uiterste geval moeten we bij ernstige overlast of stelselmatige huurachterstanden overgaan 
tot ontruiming van een woning. Mooiland wil ontruimingen zoveel mogelijk voorkomen. Het lukt 
ons steeds beter om op tijd in contact te komen met huurders om tot een passende oplossing te 

komen bij achterstanden (bijvoorbeeld via telefoontjes, kaartjes en huisbezoeken). Helaas lukt het 
ons nog niet altijd om een ontruiming te voorkomen.  
 
In 2020 zijn 57 aanzeggingen tot ontruiming namens Mooiland gedaan. In 25 gevallen kwam het 
daadwerkelijk tot ontruiming (2019: 81 aanzeggingen 31 ontruimingen). In 19 gevallen was de 
ontruiming het gevolg van stelselmatige huurachterstanden, in twee gevallen is ontruimd vanwege 

overlast en in vier gevallen is een ontruimingsvonnis gehaald omdat de huurder zonder opzegging 
de woning had verlaten. Van de 25 ontruimingen hadden er 17 een begindatum van voor de 
lockdown van maart 2020. Van de overige acht was één ontruiming vanwege overlast. Bij de 
ontruimingen in 2020 heeft Mooiland rekening gehouden met de afspraken in de sector om extra 
terughoudend te zijn met huisuitzettingen vanwege de coronacrisis. Ook volgend jaar blijft 
Mooiland zich inzetten om het aantal ontruimingen zo laag mogelijk te houden. 
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4. Beschikbaarheid 
Mooiland zorgt samen met partners voor voldoende beschikbaarheid van sociale 
huurwoningen in de gemeenten binnen ons kernwerkgebied Noordoost-Brabant en 

Gennep. We werken aan reële slaagkansen bij het zoeken van en reageren op een huurwoning.  
 
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 betaalbaarheid en aanpassing van het 
bestaande bezit, dragen ook aankoop, verkoop, sloop en nieuwbouw veel bij aan het bereiken van 
de gewenste woningvoorraad. In dit hoofdstuk komen deze onderwerpen aan bod. Allereerst zijn in 
onderstaande tabel de cijfermatige ontwikkelingen uit 2020 weergegeven: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
4.1 Nieuwbouw en herstructurering 
Door regelmatig te kiezen voor nieuwbouw van sociale huurwoningen kan Mooiland het totaal 
aantal huurwoningen uitbreiden, woningen realiseren die passen bij de huidige en toekomstige 
woonvraag en die zeer energiezuinig zijn. Zo blijft het woningbezit van Mooiland bij de tijd. Naast 
het bouwen op nieuwe locaties komt het ook voor dat we kiezen voor herstructurering 

(sloop/nieuwbouw) bij woningen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd als het gaat om 
bijvoorbeeld wooncomfort en waar de investeringen om dit binnen de bestaande woning aan te 
passen niet in verhouding staan.  
 
Mooiland heeft in 2020 in totaal 63 nieuwe huurwoningen opgeleverd (2019: 81). In 2020 is de 
bouw van de projecten Heesch Hildebrandstraat e.o. fase 4, Den Bosch Rijnstraat 10 en Klooster 

Ravenstein (herbestemming) gestart. Deze projecten worden in 2021 opgeleverd. In onderstaande 
tabel zijn de aantallen woningen per opgeleverd project uit 2020 opgenomen: 

 
Intensivering acquisitie nieuwbouwlocaties 
Het aantal geschikte locaties voor nieuwbouw is schaars. Deze schaarste is in 2020 verder 
toegenomen. Daarom hebben we het proces van aankoop (acquisitie) van nieuwbouwlocaties 
aangescherpt en geïntensiveerd. Hierbij zoeken we naast de goede contacten met gemeenten ook 

vaker het contact met marktpartijen. Het kost vaak veel tijd voordat acquisitie tot de concrete 

realisatie van een nieuwbouwproject leidt. Deze intensivering zal dus niet direct tot hogere 
productieaantallen leiden in de eerstvolgende jaren, maar op de lange termijn gaan we uit van een 
positief effect door deze extra inzet. 
 
Nieuw investeringskader 
In 2020 is een nieuw investeringskader voor vastgoedprojecten ontwikkeld. Met het nieuwe kader 
wordt de (financiële) continuïteit nadrukkelijker op portefeuilleniveau bewaakt in plaats van op het 

niveau van individuele projecten. Daarvoor is het wel cruciaal dat uitgangspunten voor de 
verwerking van investeringen in de meerjarenbegroting goed worden doorleefd. Daar is nu meer 
aandacht voor. Op projectniveau wordt de doelmatigheid en marktconformiteit van de projecten 

Ontwikkeling bezit Mooiland 2020 2019 

Stand per 1-1 25.733 26.532 

Sloop -2 0 

Verkoop -2.039 -1.595 

Aankoop 1 683 

Nieuwbouw huur 68 81 

Overig -1 31 

Stand per 31-12 23.760 25.733 

Overzicht opgeleverde projecten 2020   

Projectnaam Plaats 
Huur t/m 
€ 432,51 

Huur € 432,52 
t/m € 619,01 

Totaal 

Tijdelijke units Boxmeer 5  5 

Hofstede Elderom fase 5 Boxmeer  16 16 

Peppels en Ogelijn Boxmeer  20 20 

De Valuwe fase 2c Cuijk  27 27 

Totaal  5 63 68 
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getoetst aan de hand van een aantal referentiewaardes. Bij de ontwikkeling van het nieuwe kader 

was de Raad van Commissarissen van Mooiland nauw betrokken. 
 
Aanpassingen nieuwbouwproces 
Binnen Mooiland zijn we in 2020 gestart met een traject om projectontwikkeling verder te 

professionaliseren, zowel qua proces als de producten. Naast aanpassing van documenten wordt 
vooral gekeken naar de manier van werken en de rol van de ontwikkelaar in een project. Het 
interne proces wordt verder geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. Deze professionaliseringsslag is 
gebaseerd op drie pijlers: regisserend opdrachtgeverschap, standaardisering en projectoverstijgend 
(samen)werken. Het doel is een kortere doorlooptijd van projecten, minder ureninzet van 
medewerkers en lagere/stabielere kostprijs van nieuwbouw. Dit traject krijgt een vervolg in 2021. 
 

4.2 Verkopen 
Het grootste deel van de woningen van Mooiland staat in de regio Noordoost-Brabant en de 
gemeente Gennep (Noord-Limburg). Dit beschouwen wij als ons kerngebied. In Noordoost-Brabant 
en Gennep is Mooiland een volwaardige woningcorporatie. Naast de 10 gemeenten in het 
kerngebied was Mooiland in 2016 nog in 120 andere gemeenten verspreid door heel Nederland 
actief. Dit deel van het woningbezit had een sterk versnipperd karakter. Het ging vaak om slechts 

enkele tientallen woningen per gemeente. Andere corporaties kunnen in die gemeenten met hun 
netwerk meer betekenen voor de bewoners.  
 
In 2016 besloten we daarom om in totaal ca. 8.000 woningen in deze gebieden complexmatig te 
verkopen, bij voorkeur aan andere woningcorporaties. Na afronding van deze verkoopoperatie, 
naar verwachting in 2024, is Mooiland een corporatie met circa 20.000 verhuureenheden, waarvan 
17.000 in Noordoost-Brabant en Gennep en ca. 3.000 in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en enkele 

gemeenten in de omgeving van deze steden (AAN-gebied). Hieronder worden de vorderingen op 
het vlak van de complexmatige verkopen uit 2020 toegelicht: 
 
Complexmatige verkopen in 2020 
In 2020 heeft Mooiland in totaal 2.024 verhuureenheden verspreid over 30 verschillende 
gemeenten complexmatig verkocht (2019: 1.564 OGE). Mooiland heeft dit jaar de woningen in de 
regio’s Oost-Nederland, Zwolle-Stedendriehoek, Metropoolregio Amsterdam en Amersfoort e.o. 

aangeboden aan andere woningcorporaties. Voor vrijwel alle deelportefeuilles in deze vier regio’s is 
het gelukt om met corporaties een akkoord te bereiken over verkoop. Vanwege de aankondiging 

van een verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningverhuurders per 2021 zijn veel 
woningen in december 2020 overgedragen. Concreet gaat het dan om ongeveer 1.500 van de in 
totaal meer dan 2.000 verkochte eenheden. Alleen voor de deelportefeuilles Noordoostpolder (101 
OGE), Lochem (43 OGE) en Bronckhorst (5 OGE) was geen interesse onder corporaties. Daarvoor 

hebben we na een zorgvuldige afweging besloten om deze begin 2021 openbaar aan te bieden.  
 
De grootste verkooptransactie van 2020 betrof de verkoop van de 698 resterende 
verhuureenheden in de regio Noord-Holland-Noord aan Heimstaden. Heimstaden is een van 
oorsprong Scandinavische woningverhuurder. De woningen in de regio Noord-Holland-Noord 
hebben wij aanvankelijk in 2018 en 2019 aangeboden aan corporaties. Voor een gedeelte van de 
woningen was onder corporaties echter onvoldoende interesse. Eind 2019 heeft Mooiland daarom 

als vervolgstap de woningen openbaar aangeboden. Uit dit proces is Heimstaden naar voren 
gekomen als beoogde koper. Nadat de Autoriteit woningcorporaties de verkoop aan Heimstaden in 
het najaar had goedgekeurd, zijn alle resterende verhuureenheden in de gemeenten Alkmaar, 
Heiloo, Heerhugowaard, Enkhuizen, Drechterland en Hollands Kroon in december overgedragen 
aan Heimstaden.  

 
Verder zijn in 2020 met succes  twee 1 op 1 trajecten afgerond voor de deelportefeuilles Utrecht / 

Nieuwegein (205 OGE) en Barendrecht (61 OGE). Deze stonden aanvankelijk later dan 2020 pas 
voor verkoop gepland, maar op verzoek hebben wij hier, na afstemming met de andere lokale 
corporaties, vanwege bijzondere lokale omstandigheden afgeweken van de initiële 
verkoopplanning.  
 
In onderstaande tabel zijn alle in 2020 gerealiseerde verkopen opgenomen: 
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Bijstelling verkoopstrategie 

Inmiddels is Mooiland qua aantallen over de helft van de realisatie van de complexmatige 
verkoopstrategie. In 2020 hebben we mede daarom nog eens nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag 
in welke gemeenten Mooiland buiten het kerngebied Noordoost-Brabant / Gennep voor de langere 
termijn actief wil blijven en hoe we daar écht thuis kunnen geven.  
 
Het resultaat van deze heroverweging voor de verkoopstrategie is dat alsnog is besloten om de 
woningen in Breda (434 OGE) en in zes gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen (104 OGE in 

totaal) toe te voegen aan de complexmatige verkopen. Voor Breda was de geïsoleerde ligging ten 
opzichte van het overige bezit dat Mooiland aanhoudt de doorslaggevende factor. Voor de zes 
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen was dit het zeer kleine aantal huurwoningen van 
Mooiland per gemeente. Mooiland blijft wel actief in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en ook in de 
gemeenten Overbetuwe, Renkum en Zevenaar. Hier heeft Mooiland minimaal rond de 100 
verhuureenheden per gemeente. In de omgeving van Apeldoorn heeft Mooiland eveneens drie 
gemeenten met meer dan 100 verhuureenheden. Dit zijn Zutphen, Ede en Barneveld. De woningen 

in deze drie gemeenten zijn bij deze heroverweging uit de complexmatige verkoop gehaald. 
 

Individuele woningverkopen 
Mooiland verkoopt in de kernregio Noordoost-Brabant/Gennep verder jaarlijks op beperkte schaal 
individuele huurwoningen die niet meer goed passen bij de gewenste woningportefeuille van 
Mooiland. In 2020 heeft Mooiland 5 woningen verkocht aan particulieren. Met de gemeenten in de 

kernregio maken wij jaarlijks prestatieafspraken over het aantal te verkopen woningen. Voor 2021 
is de afspraak dat er geen woningen verkocht worden, met uitzondering van de voor verkoop 
gelabelde huurwoningen in het geliberaliseerde prijssegment (niet-DAEB). Naast het op kleine 
schaal verkopen van woningen stoot Mooiland ook actief bedrijfspanden af in verband met onze 
scherpere focus op de kerntaken. In 2020 is het gelukt om 10 bedrijfspanden te verkopen in 
respectievelijk Sint Hubert, Escharen, Gassel, Cuijk, Schaijk en Zeewolde. 
  

Complexmatige verkopen 2020  
Gemeente(n) Koper Aantal OGE 

Noord-Holland-Noord (Alkmaar, Heiloo, 
Heerhugowaard, Enkhuizen, Drechterland 
en Hollands Kroon) 

Heimstaden 690 

Enschede en Oost Gelre De Woonplaats 260 

Utrecht en Nieuwegein  Mitros  205 

Oude IJsselstreek Sité Woondiensten 118 

Haarlem Pré Wonen 71 

Purmerend Woonzorg Nederland  70 

Doetinchem Site Woondiensten 66 

Huizen De Alliantie 63 

Barendrecht Patrimonium Barendrecht 61 

Zwolle Wetland Wonen 54 

Staphorst Vechthorst 47 

Nijkerk  Woningstichting Nijkerk  40 

Epe Triada 36 

Raalte SallandWonen 31 

Rijssen-Holten De Goede Woning Rijssen 30 

Amersfoort Omnia Wonen 30 

Amersfoort De Alliantie 28 

Amersfoort Portaal 22 

Bathmen (gemeente Deventer) De Marken 24 

Steenwijk Woonconcept  24 

Baarn Eemland Wonen 20 

Zeewolde Woonpalet Zeewolde 18 

Brummen Veluwonen 16 

Echt-Susteren Wonen Limburg 1 

Totaal  
2.024 
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5. Kwaliteit en duurzaamheid 
Het goed onderhouden van de ruim 23.500 verhuureenheden van Mooiland en het 
ontwikkelen van de woningvoorraad, zodat deze goed aan blijft sluiten op de huidige 
en toekomstige (woon)wensen en -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 van bestaande woningen en de duurzaamheid ervan.  
 

5.1 Onderhoud en kwaliteit 
Huurders mogen van ons een woning verwachten van goede kwaliteit. We werken continu aan het 
op orde houden van de woningen en waar mogelijk het verbeteren van de kwaliteit. In 2020 gaf 
Mooiland in totaal € 49,1 miljoen uit aan onderhoud. Dit is iets minder dan in 2019. Toen werd in 
totaal € 52,6 miljoen uitgegeven. In 2019 was echter sprake van een forse overloop van projecten 
uit 2018. In Het grootste deel van de onderhoudskosten zit in planmatig onderhoud. In 2020 is hier 
€ 28,4 miljoen aan uitgegeven. Bij planmatig onderhoud gaat het om activiteiten zoals 

schilderwerk, brandveiligheidsmaatregelen en het vervangen van keukens en badkamers. 
Onderhoudsuitgaven bestaan verder uit dagelijks onderhoud (reparatie- en mutatieonderhoud voor 

in totaal € 12,9 miljoen) en contractonderhoud (€ 7,8 miljoen). Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld 
over onderhoud aan cv-ketels, mechanische ventilatie en liften. 
 
MJOP op orde 
In 2020 hebben we onze meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) geoptimaliseerd. Tot begin dit jaar 

bestond de MJOP van Mooiland alleen uit onderhoud aan en vervanging van de bouwkundige 
elementen. De MJOP hebben we afgelopen jaar aangevuld met de elementen op het gebied van 
veiligheid en installaties. Hierdoor is een MJOP ontstaan die inzicht geeft in het totale onderhoud 
per gebouw. Begin 2021 ronden we dit project af, waardoor de basis op orde is en we de MJOP de 
komende jaren verder kunnen optimaliseren. Er zijn twee medewerkers aangesteld voor het op 
orde houden van de totale MJOP. Hierdoor is ook duidelijk wie het totaaloverzicht heeft van het 

geplande onderhoud. 
 
Programma van Eisen 
Er gelden voor alle woningen minimale kwaliteitseisen vanuit wet- en regelgeving, maar Mooiland 
heeft daar bovenop ook nog een eigen kwaliteitsbeleid gedefinieerd. Dit is vertaald in een 

zogenoemd programma van eisen (PvE). Dit PvE optimaliseren wij jaarlijks zodat we altijd up-to-
date zijn. Daarnaast geeft het PvE ook kaders voor de gewenste kwaliteit bij nieuwbouw 

(oppervlakte, afwerkingsniveau, etc.). In 2020 is gewerkt aan een nieuwe versie van het PvE die 
begin 2021 wordt afgerond en geïmplementeerd. In deze nieuwe versie zijn de maatregelen 
overzichtelijker per project beschreven en concreter uitgewerkt. Daarnaast zijn alle onderdelen die 
betrekking hebben op processen, zoals de kwaliteitsborging uit het PvE gehaald. Het nieuwe PvE 
wordt hierdoor korter, bondiger en bruikbaarder in de uitvoering. 
 
5.2 Renovaties en ketensamenwerking 

Mooiland heeft vanaf 2018 een fors renovatieprogramma ingezet om de kwaliteit en duurzaamheid 
van een groot deel van onze woningen in één keer aanzienlijk te verbeteren. Mooiland werkt met 
enkele vaste (keten-)partners om dit renovatieprogramma 2018-2020 te realiseren. Met deze 
zorgvuldig geselecteerde aannemers zijn hierover meerjarige afspraken gemaakt. Het jaar 2020 
was formeel het laatste jaar van dit renovatieprogramma, maar aangezien een gemiddeld 
renovatieproject een doorlooptijd van 18 maanden heeft en er wat vertraging in de productie is 

ontstaan, zal de afronding van een aantal renovaties nog doorlopen tot ruim in 2022. Omdat 2020 
het laatste jaar van dit renovatieprogramma was, is de werkwijze met ketensamenwerking 

geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie is dat de ketensamenwerking goed is bevallen en dat 
we hier in de toekomst mee door willen gaan. De exacte vormgeving van deze ketensamenwerking 
2.0 zal in 2021 verder gestalte krijgen.  
 
De uitvoering van renovaties heeft in het voorjaar van 2020 enige tijd stil gelegen als gevolg van 

de uitbraak van het coronavirus. In goede samenwerking met de ketenpartners is snel na de 
uitbraak een contactloze renovatiemethode uitgewerkt. Hierdoor konden de werkzaamheden toch 
zoveel mogelijk doorgaan. De contactloze werkwijze werd als zeer prettig ervaren door zowel onze 
huurders als de ketenpartners. Gemiddeld ligt de klanttevredenheid over 2020 bij renovaties op 
een 7,4. Ook de animo om deel te nemen aan renovaties blijft onder andere met dank aan een 
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zorgvuldige klantreis onverminderd hoog (87%). De vereiste participatiegraad van 70% om een 

renovatie te starten is bij geen enkel project reden voor vertraging.  
 
We zien dat er door het coronavirus over het geheel genomen ongeveer anderhalve maand 
vertraging is opgelopen in de realisatie van renovaties in 2020. Het aantal afgeronde renovaties in 

2020 is met 531 iets lager dan in 2019 (toen 547). Naast een beperkt effect van het coronavirus 
komt dit doordat woningrenovaties pas meetellen als alle woningen binnen een project zijn 
gerenoveerd. Vanaf 2021 wordt een nieuwe berekeningssystematiek gehanteerd die meer recht 
doet aan de werkelijkheid. Qua uitgaven is het bedrag aan investeringen in o.a. duurzaamheid 
tussen 2019 en 2020 gedaald van € 54,7 miljoen naar € 48,1 miljoen.  
 
5.3 Duurzaamheid 

Het duurzaam maken van de woningvoorraad is één van de grootste uitdagingen waar 
woningcorporaties voor staan. Het belang van duurzaamheid is in de afgelopen jaren snel 
toegenomen en er ligt een belangrijke rol voor woningcorporaties binnen de duurzame 
transitieopgave. Wij willen dat onze huurders uiterlijk in 2050 volledig CO2-neutraal en in een 
klimaatadaptieve leefomgeving wonen.  
 

Realisatie duurzaamheidsvisie in 2020 
Mooiland ontwikkelde in 2019 een duurzaamheidsvisie. Aan de hand van een aantal speerpunten 
worden in de duurzaamheidsvisie de doelstellingen voor de lange termijn (2050) geschetst. Deze 
zijn vervolgens gekoppeld aan een concrete aanpak voor de jaren 2020 tot en met 2024. In 2020 
is uitvoering gegeven aan het jaarprogramma 2020 van de duurzaamheidsvisie. De meest in het 
oog springende activiteiten op dit gebied uit het afgelopen jaar waren: 
 

• Met gemeenten en collega-corporaties in het kerngebied is intensief samengewerkt in het 
kader van de eerder gesloten duurzaamheidsakkoorden. Als onderdeel hiervan hebben wij 
bijvoorbeeld in Den Bosch en Oss in 2020 de materiaalstromen van ons vastgoed in beeld 
gebracht (thema circulariteit). Met de 5 gemeenten in het Land van Cuijk is ook gewerkt 
aan het opstellen van een duurzaamheidsakkoord. Dit akkoord wordt naar verwachting in 
2021 afgerond; 

• Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. In verschillende 

gemeenten hebben wij actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze visies. Mooiland 
heeft ook een eigen visie op de warmtevoorziening geformuleerd. Verder is er nieuwe 

software geïmplementeerd zodat we verschillende warmte-alternatieven voor ons vastgoed 
kunnen doorberekenen; 

• Er is een nieuw Energie- en CO2-dashboard ingericht. Hiermee kunnen we beter het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot van woningen monitoren; 

• In Den Bosch hebben we samen met de andere woningcorporaties gewerkt aan de 
realisatie van geveltuinen. In totaal zijn er zo’n 150 geveltuintjes gerealiseerd; 

• We hebben in 2020 energiecoaches geworven en getraind. Dit zijn huurders van Mooiland 
die advies uitbrengen aan medehuurders over energiebesparing. Helaas kon de uitvoering 
van energiecoach-activiteiten in 2020 niet starten vanwege de uitbraak van het 
coronavirus. Zodra het weer verantwoord kan, wordt dit project weer opgepakt; 

• In de kantoren van Mooiland zijn extra energiebesparende maatregelen getroffen. Ook is 

afgelopen jaar een nieuw systeem voor afvalinzameling op kantoor ingevoerd waarmee 
afvalstromen beter kunnen worden gescheiden. 

 
Extra plaatsing zonnepanelen 
Om tempo te maken met het verduurzamen van woningen wil Mooiland de komende jaren ook 

zonnepanelen plaatsen bij woningen die de komende jaren niet in aanmerking komen voor een 
renovatie. In juli zijn de kaders voor de huurdersbijdrage, beheer, onderhoud en monitoring van 

zonnepanelen vastgesteld. Sindsdien wordt gewerkt aan contractvorming en andere 
voorbereidingen. De verwachting is dat dit project in de eerste helft van 2021 van start gaat.  
 
Ontwikkeling energielabels Mooiland 
Door de investeringen van Mooiland in duurzaamheid worden de woningen steeds energiezuiniger. 
Het aandeel huurwoningen met energielabel B of hoger is tussen 2016 en 2020 toegenomen van 

33% naar 49%. Vooral het aandeel woningen met energielabel A of hoger is sterk gestegen van ca. 
10% in 2016 naar bijna 25% eind 2020. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van 
energielabels binnen de woningvoorraad van Mooiland tussen 2016 en 2020 weergegeven: 
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6. Samen met bewoners 
Het betrekken van huurders bij het maken van beleid, het goed communiceren 
met bewoners 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 2020 toegelicht. 
 

6.1 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 in de regio Noordoost-Brabant/Gennep zijn in de meeste gevallen per 
gemeente georganiseerd. De huurdersorganisaties in de overige gemeenten waar Mooiland actief is 
zijn veelal per wooncomplex verenigd. We zetten ons samen met de leden van de 

huurdersorganisaties in om voldoende actieve leden voor de huurdersorganisaties te vinden en te 
houden. Mooiland ondersteunt huurdersorganisaties op diverse manieren, bijvoorbeeld met een 
financiële bijdrage, scholing, ondersteuning en advies. 
 

De Huurdersalliantie Mooiland is de overkoepelende huurdersorganisatie. De alliantie is sinds 2019 
actief en bestaat uit de Koepel Grave en de KMAS (Koepel Mooiland Allen Samen). De Koepel Grave 
treedt op namens de huurdersorganisaties in het gebied Noordoost Brabant / Gennep. De KMAS 

vertegenwoordigt de huurdersorganisaties van Mooiland-huurders die in de overig gemeenten 
verspreid door heel Nederland actief zijn. De Huurdersalliantie Mooiland is de overlegpartner van 
Mooiland. Er is een overleg op bestuurlijk niveau en een overleg op operationeel niveau. Adviezen 
worden via de Huurdersalliantie gezamenlijk gegeven. De Huurdersalliantie wil blijvend investeren 
in de deskundigheid van de leden en de directe achterban (bewonersraden en -commissies). In 
2020 is de Huurdersalliantie gestart met thematische werkgroepen om meer samenwerking te 
zoeken.  

 
6.2 Communicatie met bewoners 
We vinden het belangrijk dat we helder communiceren naar de bewoners. We blijven de 
medewerkers hierop trainen en vragen periodiek aan het lezerspanel van Mooiland om kritisch onze 
teksten door te nemen. De feedback helpt ons om de boodschap helder en duidelijk over te 
brengen. Het lezerspanel bestaat uit huurders van Mooiland. Bij de ontwikkeling van het online 

klantportaal Mijn thuis hebben huurders ook meegedacht en de functionaliteiten getest. 
 
Twee keer per jaar valt de Mooi aan de wand op de deurmat bij onze bewoners. Daarin vertellen 
we waar Mooiland mee bezig is en geven we allerlei nuttige tips over prettig wonen. Tijdens de 
week van het huren konden we dit jaar vanwege het coronavirus geen activiteiten op locatie 
organiseren. Daarom hebben we dit jaar ervoor gekozen om de medewerkers in de wijk voor te 
stellen via korte video’s. Zo weten bewoners bij we zie terecht kunnen als zij vragen hebben over 

hun woning en/of leefomgeving.  
 
6.3 Rol in wijken en buurten en leefbaarheid  
Mooiland wil in de wijken en buurten waar wij actief zijn investeren in een goed woon- en 
leefomgeving. We vinden het belangrijk om de betrokkenheid van bewoners bij hun woning en de 
buurt te stimuleren. Binnen de mogelijkheden die we daarvoor hebben, dragen we ons steentje bij 
aan het versterken van de sociale infrastructuur.  

 
Door de uitbraak van het coronavirus konden in 2020 veel leefbaarheidsactiviteiten niet doorgaan 
of moest er een andere vorm worden gezocht, rekening houdend met de landelijke richtlijnen 

rondom besmettingspreventie. Door het beperken van het aantal contacten kregen meer senioren 
dan anders te maken met eenzaamheid. Mooiland heeft dit jaar daarom speciaal voor senioren 
diverse ‘coronaproof’ activiteiten georganiseerd. Verschillende van deze activiteiten hebben wij in 

samenwerking met Club Goud opgepakt. Deze organisatie is gespecialiseerd in het organiseren van 
creatieve concepten en bijzondere initiatieven voor ouderen. Hieronder volgende enkele sprekende 
voorbeelden: 
 

• Mooiland-kletslijn: Kort na de start van de lockdown in maart heeft Mooiland de kletslijn 
opgestart. Huurders die in deze lastige tijd van isolatie en eenzaamheid behoefte hadden 
aan wat meer sociaal contact konden zich hiervoor aanmelden. Een vaste medewerker van 

Mooiland nam vervolgens twee keer per week telefonisch contact op om te vragen hoe het 
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ging en om bij te praten. Het initiatief werd door de betrokken huurders erg gewaardeerd 

en kreeg op verschillende plekken in het land navolging; 
• Contactloze buitenconcerten: Bij diverse complexen in Heesch, Schaijk, Beers, Cuijk 

Zeeland, Arnhem en Nijmegen hebben we contactloze buitenconcerten georganiseerd. Dit 
is mede mogelijk gemaakt door de Huurdersalliantie Mooiland. Bewoners hebben genoten 

van de optredens vanaf hun balkon of terras. Ook zijn bij complexen in Cuijk, Heesch en 
Arnhem dit jaar beweeguurtjes en balkonbingo’s georganiseerd; 

• Kaartjes-actie: We hebben 4200 persoonlijk handgeschreven kaartjes bezorgd aan alle 
senioren die in onze complexen wonen. Deze kaartjes zijn geschreven door vrijwilligers. 
Daarnaast hebben we tekeningen van kinderen van medewerkers van Mooiland 
opgehangen in diverse complexen om de entree op te vrolijken; 

• Mooiland muziektour: Ieder jaar organiseert Mooiland in de zomer een activiteit voor 

senioren in het kader van ‘samen de zomer door’. Dit jaar is gekozen voor de Mooiland 
muziektour. Bij vijf locaties organiseerden we een muziekspektakel. Bewoners konden 
genieten van bekende hits en meedenken met quizvragen. 

  
In 2020 investeerde Mooiland in totaal een bedrag van ca. € 1,9 miljoen in leefbaarheid (2019:  
€ 2,3 miljoen. De reguliere sociale en fysieke leefbaarheidsuitgaven zijn met een bedrag van  

€ 708.000 gedaald ten opzichte van 2019 (€ 879.000). 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 € 1,2 miljoen (2019: € 1,5 miljoen). Dit 
bedrag is iets lager doordat enkele complexen met huismeesters zijn verkocht als onderdeel van de 
complexmatige verkoopstrategie. Het gemiddelde aan leefbaarheidskosten komt daarmee uit op € 
85,24 per (DAEB-)verhuureenheid.  
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7. 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. 

 
7.1 Samenwerking met gemeenten 
Gemeenten zijn een belangrijke samenwerkingspartner als het gaat om het invullen van onze 
maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgave. In het kerngebied, de woningmarktregio 
Noordoost-Brabant en Gennep, is Mooiland een belangrijke partij op het gebied van sociale 
huisvesting. Daarnaast is Mooiland actief in verschillende andere gemeenten verspreid door het 

land. Als gevolg van de complexmatige verkopen neemt dit aantal echter gestaag af. In 2016 was 
Mooiland nog in 130 verschillende gemeenten actief. Inmiddels is dit teruggebracht naar 71. 
 
Prestatieafspraken 

In het kerngebied maken wij  met gemeenten en lokale huurdersorganisaties prestatieafspraken. 
De gemeentelijke woonvisies zijn de basis voor onze jaarlijkse activiteitenoverzichten en de 
prestatieafspraken. Alle gemeenten in het kerngebied beschikken over een actuele woonvisie. De 

gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch stelden in 2020 een nieuwe woonvisie vast. De gemeente 
Bernheze startte eind 2020 met de herziening van haar woonvisie.  
 
Binnen het kerngebied is Mooiland in verschillende gemeenten de enige woningcorporatie. Daar 
waar ook andere corporaties actief zijn, zoeken we de samenwerking op. We maken gezamenlijk 
afspraken over de verdeling van de bouwopgave en gezamenlijke beleidsthema’s zoals toewijzing 
aan bijzondere doelgroepen. Ook is er regelmatig contact met gemeenten over (potentiële) 

nieuwbouwlocaties. Met de corporaties in Oss en ’s-Hertogenbosch hebben we in 2020 afspraken 
gemaakt over de procentuele verdeling van de bouwopgave voor zover het gemeentelijke locaties 
betreft. 
 
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. We 
faciliteren dit met goede informatievoorziening en ondersteuning. Punt van aandacht blijft de wens 
om overal in het werkgebied een goede lokale huurdersvertegenwoordiging te organiseren. We 
zoeken daarbij ook naar participatievormen die vernieuwend en inspirerend zijn.  
 
Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 is het proces van totstandkoming van 
prestatieafspraken in een cadans gekomen. We weten het onderscheid te maken tussen meerjarige 

kaderafspraken en de invulling van de jaarschijven. Met uitzondering van Bernheze hebben we nu 
in alle gemeenten in het kerngebied meerjarige prestatieafspraken gemaakt. In de gemeente 
Bernheze doen we dat in de loop van 2021 parallel aan de herziening van de woonvisie daar. Het 
maken van prestatieafspraken gaat goed. Wel zouden wij graag meer aandacht willen voor 
wederkerigheid in de afspraken. De balans tussen toezeggingen vanuit corporaties enerzijds en 
bijdragen vanuit gemeenten om de beoogde inzet mogelijk te maken zijn nog niet overal op orde. 
 

In de gemeenten buiten het kerngebied waar Mooiland slechts op zeer kleine schaal actief is, 
maken we bij voorkeur geen of zeer beperkte specifieke (prestatie)afspraken. Wel sturen we 
jaarlijks een beknopt activiteitenoverzicht dat is afgestemd met de huurdersorganisatie. Wij vragen 

de gemeenten dit activiteitenoverzicht te beschouwen als prestatieafspraken. 
 
Andere vormen van samenwerking met gemeenten 

Naast het benoemen van zaken in prestatieafspraken werken we met gemeenten op allerlei 
terreinen samen. De recente duurzaamheidsakkoorden in verschillende gemeenten zijn hier een 
goed voorbeeld van. Daarnaast worden er steeds vaker convenanten tussen gemeenten en 
corporaties gesloten op het gebied van bijvoorbeeld vroegsignalering bij schulden. Ook willen we 
met gemeenten nadere afspraken maken over de inzet van middelen vanuit de WMO. Het gaat 
daarbij vooral om woningaanpassingen en voorzieningen om langer zelfstandig thuis wonen beter 
mogelijk te maken. 
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Sommige prestatieafspraken reiken verder dan alleen het werkveld van de volkshuisvesting. Hierbij 

kan naast duurzaamheid ook gedacht worden aan de inzet op het gebied van het sociale domein. 
Dat vraagt van gemeenten, Mooiland en andere maatschappelijke partners een bredere benadering 
en bestuurlijke betrokkenheid. Voor Mooiland is het belangrijk dat gemeenten aan de slag gaan 
met de opstelling van een eigen visie op Wonen en Zorg. Het initiatief hiervoor ligt bij gemeenten. 

We blijven dit onder de aandacht brengen.  
 
Contact met gemeenteraden  
Mooiland heeft doorgaans vooral contact met wethouders en ambtenaren van gemeenten. 
Gemeenteraadsleden willen wij ook graag meer inzicht geven in ons werk en de kansen en 
mogelijkheden die er zijn. De aandacht van gemeenteraden gaat vaak naar drie onderwerpen; de 
bouwproductie, de verduurzamingsopgave en de druk op de woningmarkt. Met betrekking tot dit 

laatste onderwerp heeft Mooiland de afgelopen jaren de informatievoorziening over slaagkansen en 
wachttijden sterk verbeterd en geprofessionaliseerd. In 2019 hebben we in verschillende 
gemeenten informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd. Het plan was om dit in 2020 
door te zetten, maar door de coronamaatregelen is dit alleen aan het begin van het jaar in Grave 
gelukt. Zodra er weer mogelijkheden zijn pakken we dit op.  
 

7.2 Samenwerking met zorg- en welzijnspartners 
Ook op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen we alleen samen met onze partners op het 
gebied van zorg en welzijn resultaten bereiken. Mooiland is bijvoorbeeld regelmatig in gesprek met 
een aantal grote zorgaanbieders en op het vlak van welzijn participeert Mooiland in verschillende 
netwerken op terreinen als buurtbemiddeling, veiligheid en overlast. In 2020 heeft Mooiland een 
programma op het gebied van WWZ ontwikkeld (zie hoofdstuk 2.3). Hieronder worden een aantal 
noemenswaardige ontwikkelingen uit 2020 op het gebied van de samenwerking met zorg- en 

welzijnspartners toegelicht:  
 

• Uitbreiden samenwerking Blikveld 360 (voorheen Proeftuin): In 2019 startte Mooiland 
samen met Sociom, UniK, GGZ, Pantein, Mee, GGD Syntein en de gemeente Cuijk een 
werkmethode om ontkokerd complexe casuïstiek in het sociaal domein op te lossen. Deze 
methodiek werkt goed en daarom zetten we deze nu ook in binnen de gemeente Grave en 
Mill & Sint Hubert. 

• Uitstroom maatschappelijke opvang / beschermd wonen – nieuwe aanbieders: 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. In 2020 deden twee nieuwe aanbieders een beroep op onze regeling (Onder de 
Bomen en Connect Wonen). In totaal ontvingen we 23 aanvragen van 8 verschillende 
zorgaanbieders en wezen we 17 woningen toe. 

• Pilot Wonen met ondersteuning van start: Mooiland heeft in Boxmeer in 2020 vijf tijdelijke 
woonunits voor jongeren gerealiseerd (tiny houses). Het gaat om een pilot waarbij de 
jongeren begeleid worden in het zelfstandig wonen door zorgaanbieders. Na maximaal 
twee jaar maken de huurders de volgende stap naar meer zelfstandigheid. De pilot kende 
mede door de coronamaatregelen niet zo’n makkelijke start. De intensieve samenwerking 
met PGZ, Labyrint, UniK, MEE, Sociom en de gemeente Boxmeer levert waardevolle 
leerpunten op. 

• Oprichten voorzorg-cirkels: Een groep actieve ouderen in Noordoost-Brabant zocht de 
samenwerking met Mooiland, Pantein en Sociom voor de oprichting van voorzorg-cirkels 
waarin ouderen elkaar helpen en ondersteunen. Hoewel de pilots in Cuijk nog niet zijn 
afgerond vanwege coronamaatregelen, breiden we de inzet op dit gebied in 2021 uit. 

 

7.3 Samenwerking met andere woningcorporaties 
Samen bereik je meer dan alleen. Vanuit die gedachte werken we al jarenlang samen met collega-

corporaties en is Mooiland actief in verschillende netwerken van woningcorporaties zoals Aedes en 
De Vernieuwde Stad. In het kerngebied Noordoost-Brabant / Gennep werken we intensief samen 
met een aantal andere corporaties. Zo is er in de gemeente ’s-Hertogenbosch regelmatig contact 
met de corporaties Zayaz, BrabantWonen en Joost. Dit gebeurt onder andere tijdens het overleg 
van Bossche corporatiedirecteuren (DBW) en in het kader van de prestatieafspraken. Ook in Oss en 
Bernheze stemmen we onze activiteiten en voornemens zoveel mogelijk af met BrabantWonen. 

Daarnaast is Area Wonen uit Uden een andere corporatie waar wij in de regio veel mee 
samenwerken. In Gennep werken we samen met Destion aan invulling van de volkshuisvestelijke 
opgave en in Boxmeer met Wonen Vierlingsbeek. 
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Matching Den Haag 

Een andere vorm van samenwerking is het ondersteunen van andere corporaties bij de 
volkshuisvestelijke opgaven in een regio van Nederland waar sprake is van een groot tekort om 
deze opgaven te realiseren. Dit wordt ook wel matching genoemd. Bij Mooiland komt als gevolg 
van de omvangrijke complexmatige verkopen de komende tijd veel geld vrij dat normaal 

gesproken ‘in de stenen’ zit’. Een deel hiervan zetten we in om onze opgaven in het kerngebied 
Noordoost-Brabant / Gennep versneld te realiseren. Het deel dat daarvoor niet noodzakelijk is 
willen wij inzetten voor de ondersteuning bij de volkshuisvestelijke opgaven in een andere regio 
van Nederland waar sprake is van een groot tekort om de opgaven te realiseren.  
 
Het voornemen om een deel van de middelen uit de complexmatige verkopen in te zetten voor 
matching was in 2016 bij de totstandkoming al onderdeel van de ondernemingsstrategie van 

Mooiland. In de afgelopen jaren is de werkwijze voor matching verder uitgewerkt en vastgelegd in 
de financiële strategie van Mooiland. Parallel daaraan is onderzocht waar in Nederland een bijdrage 
van Mooiland aan de lokale opgave het beste ingezet kan worden. 
 
Uit een nieuw onderzoek naar de opgaven en middelen van woningcorporaties uit 2020 komt naar 
voren dat de regio Rotterdam/Haaglanden/Midden-Holland het grootste volkshuisvestelijke tekort 

van Nederland heeft. Binnen de regio Rotterdam-Haaglanden is Den Haag de gemeente met de 
grootste vraag naar meer sociale huurwoningen. Mooiland heeft op dit moment al 327 woningen in 
Den Haag. Deze factoren bij elkaar maakten dat wij de voorkeur hadden om voor matching in te 
zetten op ondersteuning in de gemeente Den Haag.  
 
Mooiland heeft na contact met meerdere Haagse corporaties vanaf de zomer van 2020 in het 
bijzonder met Vestia de mogelijkheden verkend om deze corporatie te ondersteunen in het 

realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven. Vestia zit door problemen uit het verleden nog altijd 
in financiële moeilijkheden en kan daardoor allerlei noodzakelijke en gewenste investeringen niet 
uitvoeren. De huurders van Vestia en woningzoekenden in Den Haag zijn hiervan direct de dupe. 
 
Omdat de gesprekken over ondersteuning in Den Haag steeds concreter werden heeft Mooiland in 
oktober 2020 het proces opgestart om een ontheffing aan te vragen. Met deze ontheffing kan 
Mooiland woningen en grond in de gemeente Den Haag aankopen. De gemeente Den Haag en 

andere corporaties waren positief over de voornemens van Mooiland. Ook vanuit de 
belanghebbenden in ons kerngebied Noordoost-Brabant / Gennep was er  breed begrip en steun 

voor deze stap. Op basis van de onderbouwing en de extra waarborgen die in de systematiek zijn 
ingebouwd om nadelige effecten op de volkshuisvesting in Noordoost-Brabant te voorkomen, 
hebben alle tien de gemeenten die wij rekenen tot ons kerngebied een positieve zienswijze 
gegeven. Ook de Huurdersalliantie Mooiland staat positief tegenover deze inzet. Dit vinden we een 

bijzonder mooi resultaat gezien de niet alledaagse stap die we zetten. In januari 2021 heeft het 
ministerie van Binnenlandse Zaken de ontheffing toegekend. In 2021 wordt de beoogde 
ondersteuning van de opgave in Den Haag verder uitgewerkt en geconcretiseerd.  
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8. Mooiland als organisatie 
Om onze maatschappelijke opgaven goed te kunnen realiseren zijn het welzijn van 
onze medewerkers en een efficiënte inrichting van de organisatie belangrijke 
aandachtspunten. In dit hoofdstuk van het jaarverslag is er specifiek aandacht 

voor ontwikkelingen binnen de organisatie en het personeelsbestand.  
 

8.1 Feiten en cijfers organisatie 
Eind 2020 waren er bij Mooiland 290 medewerkers in dienst met een totaal van 262,7 fte. Van 
deze medewerkers hadden er 237 een contract voor onbepaalde tijd en 53 een contract voor 
bepaalde tijd. In vergelijking met vorig jaar is het aantal medewerkers in dienst gelijk gebleven en 
het aantal fte iets afgenomen (2019: 290 medewerkers, 263,5 FTE). De verhouding tussen het 
aantal mannen en vrouwen binnen het personeelsbestand van Mooiland is al jaren in balans. 

Momenteel bestaat het personeelsbestand uit 50,7% vrouwen en 49,3% mannen. De gemiddelde 
leeftijd is iets gestegen van 45,7 jaar naar 46 jaar.  
  
Personeelsverloop 2020 

In 2020 hebben 34 medewerkers Mooiland verlaten. Dit is een verlooppercentage van ca. 
10,7%. Dit geeft voldoende ruimte voor in- en doorstroom. Het grootste deel van de vertrekkende 
medewerkers (13) heeft Mooiland op eigen verzoek verlaten voor een volgende stap in de 

loopbaan. In verband met (vervroegd) pensioen hebben 3 medewerkers Mooiland verlaten. Van 10 
medewerkers is het tijdelijke contract niet verlengd. Dit is voornamelijk ingegeven door de 
benodigde krimp van de organisatie als gevolg van de complexmatige verkopen. Door de 
complexmatige verkopen zijn daarnaast twee huismeesters bij de verkoop mee overgegaan naar 
de nieuwe eigenaar van het complex waarin zij actief waren. De overige 6 medewerkers hebben 
om andere redenen de organisatie verlaten.  
  

In 2020 zijn er 41 vacatures in behandeling genomen, waarvan er eind 2020 28 zijn ingevuld en er 
nog 13 vacatures open stonden. Daarnaast zijn in 2020 13 vacatures ingevuld die eind 2019 nog 
open waren. De meeste van de 28 ingevulde vacatures uit 2020 zijn via eigen werving ingevuld 
(26). Daarvan zijn er 9 ingevuld door interne kandidaten, waarvan 5 in dienst van Mooiland en 4 
door medewerkers die bij Mooiland werden ingehuurd. We vinden het belangrijk dat medewerkers 
intern kunnen doorstromen en zich verder kunnen ontwikkelen. Daarom wordt de werving en 

selectie eerst met interne kandidaten afgerond voordat een externe procedure wordt gestart. Alle 
medewerkers ontvangen jaarlijks een loopbaanontwikkelingsbudget van naar rato € 900 tot een 
maximum van € 4.500. In 2020 hebben 44 medewerkers gebruik gemaakt van dit budget om te 
werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. 
 
Verzuim 
Het gemiddeld verzuim over 2020 was 5,03% en is daarmee gestegen ten opzichte van vorig jaar 

(2019: 4,27%). Deze stijging komt grotendeels door een toename van ziekmeldingen aan het 
begin van het jaar door het coronavirus, maar ook door enkele langdurig zieke medewerkers. Het 
verzuim was in de eerste maanden van 2020 ruim 7%. Door de inzet van deskundigen en het doen 
van interventies op het goede moment is het verzuim fors gedaald. Het lang verzuim is onder 
controle en (langdurige) uitval wordt zoveel mogelijk voorkomen door de focus hierop te houden. 
De verzuimfrequentie is eind 2020 met 0,78 zeer laag. We hebben begin december wel besloten 
afscheid te nemen van ArboUnie als arbodienst en gaan begin 2021 op zoek naar een nieuwe 

arbodienst. Mooiland wil graag meer focus leggen op preventie en het voorkomen van verzuim. 
 
Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) van Mooiland zet zich in voor de belangen van de medewerkers en de 
organisatie. De OR wordt vroegtijdig betrokken bij voorgenomen plannen en veranderingen. Deze 
werkwijze wordt als prettig ervaren omdat transparantie en betrokkenheid belangrijk zijn voor het 

werk van de OR. Doordat de OR tijdens het proces naar besluitvorming toe input kan geven, kan 
de OR zo optimaal mogelijk invloed uitoefenen. Dit uiteraard met behoud van de kritische rol. In 
2020 is vanuit de OR veel aandacht geweest voor de gewijzigde arbeidsomstandigheden als gevolg 
van de maatregelen tegen het coronavirus. Veel collega’s werkten opeens vanuit huis, hadden niet 
altijd een geschikte werkplek thuis en een aantal collega’s moest de kinderen thuis ook begeleiden 
in het onderwijs. De OR is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het beleid voor flexibel 
werken en de nieuwe reiskostenregeling (zie hoofdstuk 8.2). Belangrijke aandachtspunten voor 
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2021 worden de werving van de nieuwe bestuurder en een onderzoek naar de toekomstige 

kantoorhuisvesting. 
 
8.2 Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid 
 

Impact coronavirus op organisatie Mooiland 
Vanaf medio maart 2020 zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om het 
virus in te dammen de kantoren gesloten en bijna alle medewerkers van Mooiland vanuit huis gaan 
werken. Dankzij de goede digitale voorzieningen kon Mooiland de omslag naar digitaal werken 
vanuit huis snel maken. Ook andere middelen zoals een bureaustoel of computerscherm konden in 
bruikleen mee naar huis worden genomen.  
 

De dienstverlening aan huurders is met veel creativiteit en inzet zoveel mogelijk doorgegaan, al 
dan niet in aangepaste vorm. De onderhoudsdienst heeft enige tijd alleen spoedreparaties 
uitgevoerd. Tegen de zomer werden de beperkingen om naar kantoor te komen enigszins 
versoepeld, maar in het najaar werd dit door de toename van het aantal besmettingen ook weer 
verder beperkt. 
 

Halverwege maart is direct een crisisteam gevormd waarin de ontwikkelingen van het virus en de 
landelijke maatregelen om verspreiding te beperken nauwgezet werden gemonitord. In het 
crisisteam van Mooiland werd vervolgens de impact op Mooiland ingeschat en werden afspraken 
gemaakt over noodzakelijke aanpassingen als gevolg van deze maatregelen. Ook de ontwikkeling 
van het verzuim binnen Mooiland werd hierbij nauwgezet gemonitord. 
 
Daarnaast was er vanuit het crisisteam vooral veel aandacht voor inspiratie en verbinding tussen 

medewerkers. Het contact tussen collega’s werd anders door het thuiswerken. Mooiland heeft 
vrijwel direct een Corona-nieuwsbrief in het leven geroepen om iedereen op de hoogte te houden 
van de laatste ontwikkelingen en om verbinding met elkaar te houden. Ook zijn er bijvoorbeeld 
meerdere thuiswerkpakketten verzonden en digitale teamuitjes georganiseerd. In mei is een 
enquête gehouden onder het voltallig personeel om te achterhalen hoe het met iedereen ging in 
het licht van de omstandigheden en wat er nodig was. Mooiland als werkgever werd in deze 
enquête beoordeeld met een 8,1.  

 
Reiskostenvergoeding en regeling flexibel werken  

Vanaf de maand mei zijn alle vaste reiskostenvergoedingen voor woon/werkverkeer gestopt omdat 
vanaf medio maart bijna niemand meer alle dagen naar kantoor reisde. Door het vele thuiswerken 
was het noodzakelijk om de bestaande reiskostenregeling te actualiseren. Dit is in overleg met de 
OR in het najaar gebeurd en per 1 januari 2021 is deze geactualiseerde regeling van kracht. De 

belangrijkste verschillen ten opzichte van de vorige regeling zijn dat de minimum en maximum 
reisafstand is komen te vervallen en dat alle reiskosten (zakelijke - en woon/werkkilometers) 
maandelijks digitaal gedeclareerd kunnen worden. Zo is er meer uniformiteit, eenvoud en 
gelijkheid ontstaan. 
 
Naast de aanpassing van de reiskostenvergoeding is per oktober de regeling flexibel werken 
ingevoerd. Uit de enquête onder medewerkers in mei bleek dat een groot aantal collega’s 

optimistisch is over het thuiswerken en dit in de toekomst op regelmatige basis wil blijven doen, 
ook als de beperkingen door het coronavirus voorbij zijn. In deze regeling is vastgelegd wat de 
medewerker op het gebied van thuiswerken van Mooiland mag verwachten en wat van de 
medewerker wordt verwacht als het bijvoorbeeld gaat om bereikbaarheid en omgang met 
apparatuur in bruikleen van Mooiland. Onderdeel van deze regeling is ook een maandelijkse 

internetvergoeding. 
 

Strategische personeelsplanning (SPP) en sociaal kader 
Als gevolg van het strategisch verkoopprogramma (zie hoofdstuk 4.2) neemt het aantal 
verhuureenheden van Mooiland over de periode 2017 tot en met 2024 af. In totaal verkoopt 
Mooiland zo’n 8.000 woningen. De afname van het aantal verhuureenheden heeft ook effect op de 
totale benodigde personeelsformatie bij Mooiland. Deze zal de komende jaren moeten krimpen. Er 
is hiervoor een strategische personeelsplanning (SPP) opgesteld. Op basis van de SPP wordt 

gestuurd op de optimale bezetting van de gehele organisatie en de teams. De knelpunten op dit 
gebied zijn met behulp van gericht gevoerde employabilitygesprekken in beeld. Op dit moment 
hebben we nog ongeveer 7 fte meer ten opzichte van wat we in 2024 verwachten nodig te hebben 
aan formatie. Medewerkers in krimpfuncties hebben onder andere voorrang bij interne vacatures 
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en er is veel aandacht voor de duurzame inzetbaarheid (employability). We gaan ervan uit dat het 

ons lukt om de beoogde organisatorische krimp te realiseren zonder gedwongen ontslagen. In 2020 
zijn we samen met de OR begonnen met een tussentijdse evaluatie van het Sociaal Kader dat hoort 
bij de SPP. Dit krijgt in 2021 een vervolg. 
 

Het goede gesprek 
In 2020 is onder de noemer ‘Het goede gesprek’ gewerkt aan een andere opzet van het 
prestatiemanagement van medewerkers binnen Mooiland. We willen hierin meer maatwerk 
mogelijk maken en meer aansluiten bij talenten en drijfveren van medewerkers. Zo kunnen we de 
organisatiedoelstellingen efficiënter behalen en medewerkers beter motiveren om te werken aan 
hun persoonlijke ontwikkeling. We willen begin 2021 een start maken met de nieuwe werkwijze. 
 

8.3 Organisatie op orde 
Naast de inzet van Mooiland om bijvoorbeeld de dienstverlening te verbeteren, werken we ook op 
allerlei andere vlakken aan optimalisaties om de organisatie verder op orde te brengen en te 
houden. Enkele bijzondere trajecten uit 2020 in dit kader waren:  
 
Digitale veiligheid 

Mooiland is net als vrijwel alle andere bedrijven steeds afhankelijker van digitale systemen. Deze 
afhankelijkheid is in 2020 nog verder toegenomen doordat we veel meer dan voorheen vanuit huis 
werken. Het risico dat een aanval of storing van de digitale systemen via bijvoorbeeld phishing of 
ransomware leidt tot een grote impact op de continuïteit, financiën en/of reputatie van Mooiland is 
daardoor ook toegenomen.  
 
De afgelopen jaren heeft Mooiland veel tijd en energie gestoken in preventieve maatregelen rond 

het beveiligen van haar informatie en de bijbehorende infrastructuur. Er worden regelmatig 
penetratietesten uitgevoerd om te toetsen of onze maatregelen voldoende zijn. In 2020 heeft 
Mooiland daarnaast besloten om een beveiligingsbedrijf in de hand te nemen dat voortdurend onze 
systemen monitort op beveiligingsrisico’s. Verder wordt er veel gedaan om cyberrisico’s onder de 
aandacht te brengen en houden bij medewerkers. Zo wordt meerdere keren per jaar een 
phishingsimulatie gedaan en worden er informatieve bijeenkomsten over dit thema georganiseerd. 
 

Onderzoek toekomstige kantoorhuisvesting 
Mooiland heeft momenteel nog kantoorlocaties in Ede en Grave. Het woningbezit van Mooiland 

wordt de komende jaren steeds meer geconcentreerd rond het kerngebied Noordoost-Brabant / 
Gennep. In 2020 is daarom besloten om een onderzoek te starten naar één geschikte 
kantoorlocatie voor Mooiland. Hierover wordt naar verwachting in 2021 een keuze gemaakt. 
 

Oprichting fiscale commissie 
Goede sturing, aandacht en kennis op het gebied van fiscaliteit (belastingen) wordt steeds 
belangrijker. In 2020 is daarom binnen Mooiland een fiscale commissie in het leven geroepen. De 
ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit worden in deze commissie met de bestuurder 
besproken en de fiscale commissie adviseert de bestuurder over het fiscale beleid. KPMG is als 
externe adviseur bij de fiscale commissie van Mooiland betrokken. 
 

BNO-beleidsplan en arbeidsomstandigheden 
Om de bedrijfshulpverlening binnen Mooiland verder te professionaliseren en beter aan te laten 
sluiten bij de wettelijke verplichtingen is een beleidsplan voor de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) 
opgesteld. Hiermee zijn de risico’s op dit gebied nu goed in beeld. Ook is op de kantoren opvolging 
gegeven aan een aantal punten uit de risico-inventarisaties. Het Periodiek Medisch Onderzoek is 

vanwege de coronabeperkingen uitgesteld naar 2021. Er zijn dit jaar geen klachten of meldingen 
over ongewenste omgangsvormen geweest. 
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9. Financiën 
Goede financiële sturing en risicobeheersing zijn van essentieel belang om de 
financiële continuïteit van Mooiland voor nu en in de toekomst te kunnen 

waarborgen. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële positie van Mooiland en de 
ontwikkelingen op het financiële vlak in het afgelopen jaar. 
 

9.1 Jaarresultaat 2020 
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 € 126,0 miljoen positief. Ten opzichte van de begroting 2020 is dat een verschil van € 134,6 
miljoen positief. Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de stijging van de waarde van 
het vastgoed afgelopen jaar (niet-gerealiseerde waardeveranderingen, € 211 miljoen). 

 

Winst en verliesrekening (x € 1.000) Realisatie Realisatie Begroting Verschil 

  2020 2019 2020 Begroting 

          

Opbrengsten uit exploitatie     164.294      165.545     160.336         3.958  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten     -11.410      -12.084      -16.309         4.899  

Lasten onderhoudsactiviteiten     -58.040      -61.530      -62.898         4.858  

Overige directe operationele lasten exploitatie 
bezit 

    -29.465      -28.165      -30.089            624  

Netto resultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille 

    65.379      63.766      51.041      14.338  

          

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

     -4.872       -8.748    -17.692      12.820  

          

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille     -59.416      -86.656      -52.360        -7.056  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

    210.950      262.500       41.873     169.077  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   151.534    175.844    -10.487    162.021  

          

Netto resultaat op overige activiteiten           235            203            518          -283  

          

Overige organisatiekosten       -3.909        -3.251        -3.375          -534  

          

Leefbaarheid       -1.912        -2.306        -2.033            121  

          

Waardeveranderingen van financiële vaste activa 
en van effecten 

    -42.427      -33.973         7.354  -49.781 

Overige financiële baten en lasten     -33.122      -34.881      -33.860            738  

Totaal financiële baten en lasten     -75.549      -68.853      -26.506      -49.043 

          

Resultaat deelnemingen              5           -131              -                 5  

Belastingen       -4.832      -15.775              -          -4.832  

          

Resultaat   126.079    140.749      -8.533  134.612 

 

De belangrijkste posten uit de winst-en-verliesrekening worden hierna toegelicht. Een meer 

gedetailleerde toelichting is te vinden in hoofdstuk 9 van de jaarrekening.  

 

• Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille: € 65,4 miljoen 
Opbrengsten uit exploitatie: € 164,3 miljoen 
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De opbrengsten uit exploitatie van Mooiland bestaan voor het grootste deel uit de huurinkomsten. 

De opbrengsten zijn hoger dan begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is dat een aantal 
geplande complexmatige verkopen later in het jaar dan verwacht plaatsvonden. Hierdoor heeft 
Mooiland langer huurinkomsten ontvangen. 
 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten: - € 11,9 miljoen 
De lasten voor verhuur- en beheeractiviteiten zijn vooral toegerekende loonkosten en overige 
bedrijfskosten. De lasten zijn lager dan begroot doordat de kosten van medewerkers betrokken bij 
renovatie en nieuwbouw nu elders worden verantwoord (overige waardeveranderingen). 
 
Lasten onderhoudsactiviteiten: - € 57,5 miljoen 
Dit bestaat uit de kosten van dagelijks, contract- en planmatig onderhoud. 

De onderhoudslasten zijn lager dan begroot en vorig jaar. Dit komt vooral door verschuiving van 
planmatig onderhoud van 2020 naar 2021 van ruim € 2 miljoen. Daarnaast zijn de kosten op 
sommige projecten lager door complexmatige verkopen waar bij het opstellen van de begroting 
niet altijd rekening mee is gehouden. Tot slot kan bij een tweetal projecten toch activering 
plaatsvinden waar dit niet was begroot. 
Ten opzicht van vorig jaar zijn de kosten € 3,5 miljoen lager. Dit komt vooral door veel uitgelopen 

onderhoud in 2019 van projecten 2018. In 2020 was de omvang hiervan beperkt. 
 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit: - € 29,5 miljoen 
De post overige directe operationele lasten exploitatie bezit zijn voornamelijk de verhuurderheffing, 
belastingen en verzekeringen. Deze zijn lager dan begroot doordat over 2019 geen 
saneringsheffing is opgelegd (begroot € 1,6 miljoen). Daarentegen is de verhuurderheffing hoger 
dan begroot door de hardere stijging van WOZ-waardes. 
 

• Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille: - € 4,9 miljoen 
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. In 2020 zijn 2.039 eenheden verkocht (begroot 2.163), waarvan 
2.024 complexmatig. Doordat complexmatige verkopen doorgaans tegen een (beperkt) lagere 
waarde dan de boekwaarde aan andere corporaties worden verkocht, is het resultaat negatief. 

 
• Waardeveranderingen vastgoedportefeuille: € 151,5 miljoen 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille: - € 59,4 miljoen 
De post overige waardeveranderingen binnen de vastgoedportefeuille heeft 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 zoveel mogelijk reduceren van dit onrendabele deel. In 2020 bedroeg de 
onrendabele top voor nieuwbouw - € 0,8 miljoen, voor renovatieprojecten - € 54,2 miljoen en was 
hier een bedrag voor - € 3,6 miljoen aan organisatiekosten aan toegerekend. De overige 
waardeveranderingen zijn lager dan in 2019 doordat minder nieuwe renovatie- en nieuwbouw-
projecten zijn opgestart. Ook waren de uitgaven aan renovatieprojecten lager dan in 2019. 
 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille: € 210,9 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 2020 is deze waarde fors gestegen. De waardeontwikkeling van het 
vastgoed is daarnaast afhankelijk van parameters die we hanteren bij het bepalen van de 

marktwaarde. 
 

• Overige organisatiekosten: - € 3,9 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 zoals assetmanagement, control en HR.  De 
kosten zijn onder andere hoger door meer toegerekende organisatiekosten. 

 
• Financiële baten en lasten: - € 75,5 miljoen 

De post financiële baten en lasten bestaat uit renteopbrengsten (€ 0,5 miljoen), rentekosten (- € 
33,7 miljoen) en de wijziging van de waarde van derivaten (- € 18,5 miljoen) en de kosten van de 
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afkoop van diverse derivaten (- € 23,8 miljoen, zie verder hoofdstuk 9.3).  Deze laatste twee 

posten waren niet begroot. De hoogte van de waarde van de derivaten 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.  
 

• Belastingen: - € 4,8 miljoen 
De post belastingen bestaat uit de wijziging van de vennootschapsbelasting over de jaren 2017, 
2018 en 2019 (- € 0,8 miljoen) en een mutatie in het jaar 2020 van de latente belastingen (-€ 4,0 
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.  
  

Op het gebied van de vennootschapsbelasting voert de Belastingdienst sinds 2017 een 
boekenonderzoek uit bij Mooiland. Daarbij wordt gekeken naar de aanvaardbaarheid van de 
ingediende aangiften over de jaren 2012 en verder. Een inschatting van de verwachte financiële 
uitkomst van het onderzoek is verwerkt bij de bepaling van de acute vennootschapsbelasting over 
2020 en eerdere jaren. Daarbij is gedeeltelijk rekening gehouden met de door de Belastingdienst 
reeds opgelegde naheffings- en navorderingsaanslagen (ter behoud van rechten). Zie voor meer 

informatie met betrekking tot de post belastingen hoofdstuk 9.8 van de jaarrekening. 
 
9.2 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.  
 
Beide toezichthouders werken op het gebied van (financieel) toezicht samen (verticaal toezicht). 
Centraal in de toetsing van de financiële gezondheid door Aw en WSW staan de drie continuïteits-
ratio’s (Interest Coverage Ratio (ICR), Loan to Value (LTV) en solvabiliteit). Daarnaast zijn er twee 

discontinuïteitsratio’s (dekkingsratio en onderpandratio). Naast de normen vanuit de 
toezichthouders hanteert Mooiland vanuit de eigen financiële strategie ook streefwaarden voor de 

financiële ratio’s. Mooiland wil de komende jaren naar deze streefwaarden toegroeien.  
 
Interest Coverage Ratio (ICR) 
De ICR maakt inzichtelijk of Mooiland op de korte en middellange termijn voldoende geld ontvangt 

(operationele kasstroom) om de rente op leningen te kunnen betalen. Hieronder staat een grafiek 
waarin de (verwachte) ontwikkeling van de ICR van eind 2020 t/m 2030 zichtbaar is gemaakt. 
Deze ratio moet minimaal 1,4 zijn. De streefwaarde van Mooiland bij deze ratio ligt op 1,5. De ICR 
van Mooiland komt over de komende tien jaar gemiddeld uit op 1,9. Daarna stijgt de ICR door naar 
ruim boven de 2. Het verloop in de grafiek is gebaseerd op de meest recente meerjarenbegroting. 
De ICR van Mooiland was per eind 2020 1,9. 
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In 2017 hebben alle corporaties een scheiding aangebracht in hun administratie tussen sociale 
(DAEB) en commerciële (niet-DAEB) activiteiten. Bij deze scheiding heeft de DAEB-tak een 
startlening gegeven aan de niet-DAEB-tak. De omvang van deze interne lening is nog maar gering. 
Dit leidt tot een zeer hoge ICR van de niet-DAEB-tak. Voor de overzichtelijkheid van deze 

ratiografieken worden de financiële ratio’s daarom alleen voor geheel Mooiland (geconsolideerd) 
weergegeven. 
 
Loan to value 
Voor de beoordeling van de vermogenspositie van Mooiland kijken de toezichthouders naar de loan 
to value (LTV) en solvabiliteit. Bij de loan to value wordt het totaal aan leningen vergeleken met de 
totale waarde van het bezit op basis van beleidswaarde. Deze verhouding mag niet boven de 85% 

uit stijgen. In 2020 is deze norm verhoogd van 75% naar 85%. De streefwaarde van Mooiland 
hebben wij daarop verhoogd van 65% naar 70%. Zoals in de grafiek hierna is te zien, blijft 
Mooiland de komende jaren naar verwachting ruim onder dit maximum van 85%. Per eind 2020 
was de LTV van Mooiland 55,4%. 
 

 
 
Solvabiliteit 
De financiële gezondheid wordt ook inzichtelijk gemaakt door de solvabiliteit. De solvabiliteit geeft 
de verhouding tussen het eigen vermogen op basis van beleidswaarde en het totale vermogen op 
basis van beleidswaarde weer. Deze verhouding dient sinds 2020 minimaal 15% te zijn. Eerder was 

de ondergrens 20%. Mooiland zit met een gemiddelde solvabiliteit van 44,5% in de periode 2020-
2030 ruim boven die grens. Mooiland streeft naar een solvabiliteitsratio van 25%. Per eind 2020 
was de solvabiliteit van Mooiland 47,0%. 
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Dekkingsratio 
Bij de dekkingsratio wordt gekeken naar de verhouding tussen de waarde van al het vastgoed op 
basis van de marktwaarde in verhuurde staat en de marktwaarde van leningen. Deze verhouding 
mag niet hoger zijn dan 70%. Mooiland blijft daar de komende jaren ruim onder en zit gemiddeld 

op een dekkingsratio van 28,3%. De dekkingsratio per eind 2020 was 44,4%. In onderstaande 
grafiek is het verwachte verloop van de dekkingsratio opgenomen. Vanwege de zeer ruime norm 
heeft Mooiland op dit vlak geen streefwaarde benoemd. 
 

 
 
Onderpandratio 
De onderpandratio is in 2020 als tweede discontinuïteitsratio geïntroduceerd. Het belangrijkste 
verschil met de dekkingsratio is dat in plaats van de waarde van al het bezit alleen wordt gekeken 
naar de waarde van het bezit waar het WSW onderpand op heeft. De onderpandratio is niet 
meerjarig in te schatten. Per eind 2020 komt deze waarde uit op 42,1%. Daarmee zit deze ratio 

ook ruim onder de kritische grens van 70%. 

 
Financiële overmaat en matching 
Zoals uit de ratiografieken hiervoor duidelijk blijkt, is Mooiland financieel gezond. Er is nog veel 
ruimte voor extra investeringen voordat de grenzen van de toezichthouders qua financiële ratio’s 
worden bereikt. Ook wordt alleen in beperkte mate richting de streefwaarden bewogen. Door de 
complexmatige verkopen ontvangt Mooiland in relatief korte tijd veel extra middelen. Mooiland wil 

een deel hiervan inzetten voor ondersteuning van opgaven van andere corporaties (matching). 
Mooiland onderzoekt momenteel samen met Vestia de mogelijkheid om een aantal projecten van 
Vestia in Den Haag te ondersteunen (zie hoofdstuk 7.3 voor meer hierover). 
 
9.3 Financiering en treasury 
Onze woningen zijn gedeeltelijk met leningen gefinancierd. Eind 2020 had Mooiland een 

leningenportefeuille van € 899 miljoen (2019: € 916 miljoen). Er zijn verschillende soorten 
leningen afgesloten. Voor een bedrag van € 762 miljoen heeft Mooiland leningen met een vaste 
rente. Voor € 137 miljoen zijn leningen met een variabele rente afgesloten.  
 
Ontwikkeling derivatenportefeuille 2020 

De rente van leningen met variabele rente kan doorgaans elk half jaar wijzigen. Een plotselinge 
stijging van deze variabele rentes is risicovol gezien de omvang van de totale leningenportefeuille. 

Om die reden is het risico van te grote variaties in rente in het verleden afgedekt door middel van 
derivaten.  
 
Het gebruik van derivaten kent naast zekerheid over de rentelasten 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. Vanwege de aanhoudend lage marktrentes de laatste jaren was deze 
situatie voor Mooiland van toepassing. Eind 2019 stond bijvoorbeeld nog voor een totaalbedrag van 
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€ 15,3 miljoen bij banken in verband met deze verplichting. 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) nog 2% verder daalt. 
 

Omdat de liquiditeitsrisico’s in de derivatenportefeuille van Mooiland substantieel waren, zijn we in 
2020 in overleg getreden met toezichthouders Aw en WSW om tot een structurele reductie van 
deze liquiditeitsrisico’s te komen. Mooiland heeft naar aanleiding hiervan goedkeuring gekregen 
voor het afkopen van een aantal derivatencontracten met bijstortverplichting. Gedurende 2020 
hebben we hier stapsgewijs invulling aan gegeven. Hierdoor is het liquiditeitsrisico per eind 2020 
sterk gereduceerd. Er resteren nog slechts twee derivaten met een bijstortverplichting en er staan 
nu geen bedragen meer gestort bij banken vanwege de bijstortverplichting. Ook voldoet Mooiland 

ruimschoots aan de stresstest derivaten vanwege de sterke afname van het liquiditeitsrisico. Per 
eind 2020 heeft Mooiland nog voor een bedrag van € 46,5 miljoen aan derivaten. Eind 2019 ging 
het nog om een bedrag van € 126,5 miljoen. 
 
Derivaten met breakclausules 
Naast derivaten waarbij het risico 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 de derivaten met breakclausules een negatieve 
marktwaarde.  
 

Mooiland heeft een breakplan op basis waarvan in de komende jaren de resterende derivaten met 
breaks geleidelijk worden afgebouwd. In 2020 is één derivaat met een breakclausule afgewikkeld, 
met ingang van 1 juli 2021. De volgende break staat gepland in 2023. 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 een grote omvang aan 

leningen met een vaste rente. De komende jaren gaan er bij Mooiland (eind-)aflossingen van deze 
leningen plaatsvinden. Voor deze aflossingen is waarschijnlijk geen herfinanciering nodig. De 

aflossingen kunnen vanuit de opbrengsten uit de complexmatige verkopen en het beschikbare 
liquiditeitssaldo worden opgevangen. Het herfinancieringsrisico is voor Mooiland dan ook klein.  
 
9.4 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 in te kunnen schatten wat deze aan waarde en rendement opleveren.  
 
Marktwaarde verhuurde staat 
Woningcorporaties waarderen 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 per eind 2020 afgerond € 3,2 miljard waard. De totale marktwaarde in 
verhuurde staat is ten opzichte van vorig jaar gedaald met € 47 miljoen. Deze daling komt echter 

vooral door de verkoop van een groot aantal complexen in 2020. De gemiddelde waarde per 
woning is in 2020 juist gestegen met 6,7% van € 126.161 naar € 134.650. Deze stijging van circa 
7% gemiddeld per woning is fors, maar wel in lijn met de ontwikkeling op de woningmarkt in het 
afgelopen jaar. 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. 
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Beleidswaarde 
Naast de marktwaarde is de beleidswaarde een veelgebruikt waardebegrip 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 oplevert. Dit vanwege het belang dat er voldoende sociale 
huurwoningen blijven. Voor Mooiland leidt dit tot een verlaging van € 251 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 doorgaans lager dan de markthuur. Dit leidt dit tot een verlaging 
van € 959 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 
€ 272 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 hoger dan die van 
marktpartijen vanwege het maatschappelijke karakter en de sociale doelgroep. Voor 

Mooiland leidt dit tot een verlaging van € 94 miljoen. 
 
Rekening houdend met deze vier afslagen komt de beleidswaarde van Mooiland uit op € 1,62 
miljard (2019: € 1,47 miljard). In de afbeelding hieronder is de ontwikkeling van de marktwaarde 
naar de beleidswaarde visueel weergegeven:  

 

 
 
Ontwikkeling beleidswaarde in 2020 
Eind 2019 kwam de beleidswaarde van Mooiland nog uit op € 1,47 miljard. Nu is deze € 1,62 
miljard. Dat betekent dat de beleidswaarde in 2020 met € 153 miljoen is gestegen. Als we alleen 

kijken naar de verhuureenheden die Mooiland eind 2019 en eind 2020 in bezit had komt de stijging 
van de beleidswaarde in 2020 zelfs uit op afgerond € 261 miljoen.  
 
De stijging van de beleidswaarde komt voor het grootste deel door de stijging van de marktwaarde 
in het afgelopen jaar (+ € 211 miljoen). Het aandeel van de afslag voor beschikbaarheid is kleiner 
dan vorig jaar (+ € 86 miljoen). Dit komt door een toename van de markthuren. Hierdoor is de 
waarde van woningen bij het scenario doorexploiteren hoger geworden. De afslag voor 
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betaalbaarheid is door diezelfde toename van de markthuren juist toegenomen (- € 191 miljoen). 

De streefhuren van Mooiland stijgen namelijk minder dan de markthuren. De afslagen voor 
kwaliteit en beheer zijn net als de afslag voor beschikbaarheid kleiner geworden (respectievelijk + 
€ 38 miljoen en + € 117 miljoen). Dit heeft te maken met wijzigingen die zijn aangebracht door 
Mooiland in de toerekening van kosten aan onderhoud en beheer. Hierdoor zijn de berekende 

onderhoudsnormen op basis van de meerjarenbegroting lager ten opzichte van vorig jaar.  
 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de beleidswaarde in 2020 per afslag overzichtelijk 
weergegeven: 
 

Ontwikkeling beleidswaarde 2020 Bedrag in €  

  

Beleidswaarde per 31-12-2019 1.470.930.796  

    

Mutaties af (verkopen sloop) - 114.361.924  

Mutaties bij (nieuwbouw, aankoop) 6.447.202  

    

Beleidswaarde 2019 eenheden in bezit per eind 2019 én eind 2020 1.363.016.074  

    

Stap 0 Ontwikkeling marktwaarde 210.617.412  

Stap 1 Beschikbaarheid 85.585.315  

Stap 2 Betaalbaarheid - 191.006.221  

Stap 3 Kwaliteit 38.271.441  

Stap 4 Beheer 117.477.040  

Afrondingsverschillen 66 

Toename beleidswaarde bestaand bezit 2020 260.945.053  

    

Beleidswaarde per 31-12-2020 1.623.961.127  
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10. Governance en risico-
management 

 
Governance gaat over de wijze waarop het bestuur en het toezicht is georganiseerd. Daarbij is de 
centrale vraag of binnen Mooiland voldoende waarborgen zijn ingericht waarmee we de 
doelstellingen uit de strategie op een integere, rechtmatige en doelmatige wijze kunnen realiseren. 

Voor een maatschappelijke organisatie als Mooiland is het van groot belang om dit goed op orde te 
hebben. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van governance en 
risicomanagement uit 2020 toegelicht: 

 
10.1 Ontwikkelingen governance 2020 

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. Deze 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 (zoals Verhuur, 
Vastgoedprojecten en Informatisering & 

Automatisering). Het team Strategie en 
Vastgoedsturing is direct onder de 
bestuurder gepositioneerd, evenals de 
controller risk & compliance. De Raad van 
Commissarissen keurt de belangrijke 
besluiten die de bestuurder neemt goed 
en houdt toezicht op de algehele gang van 

zaken bij Mooiland. In het organogram 
hiernaast is de hoofdstructuur van de 
organisatie weergegeven. 
 
OOB-status 

Vanaf het jaar 2020 zijn woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden, waaronder 
Mooiland, aangemerkt als Organisaties van Openbaar Belang (OOB). Corporaties met een OOB-

status krijgen te maken met aanvullende eisen voor de jaarrekeningcontrole en de 
controleverklaring van de accountant is uitgebreid. Voorafgaand aan de invoering van de OOB-
status en gedurende 2020 is Mooiland regelmatig door onze controlerend accountant, PwC, 
geïnformeerd over de gevolgen van deze wijziging voor Mooiland. Dit jaarverslag voldoet aan de 
vereisten die aan een organisatie met OOB-status worden gesteld.  
 

Afweging besturingsmodel en visie op bestuur en toezichthouden 
In november 2020 maakte bestuurder Anne Wilbers bekend dat zij per 1 februari 2021 Mooiland 
gaat verlaten. De Raad van Commissarissen heeft vanuit haar rol als werkgever van de bestuurder 
daarop een aantal acties in gang gezet ter voorbereiding op een wervingstraject. Dit wordt 
uitgebreider toegelicht in het verslag van de Raad van Commissarissen (hoofdstuk 11). Onder 
andere is hierbij door de Raad stilgestaan bij de vraag welk besturingsmodel de voorkeur heeft. 
Daarbij ging het vooral om de vraag of een eenhoofdig bestuur nog steeds wenselijk is of dat een 

meerhoofdig bestuur de voorkeur heeft. De Raad heeft hierbij gekozen voor het voortzetten van 

het huidige eenhoofdig bestuursmodel. Dit is in december 2020 ook als zodanig toegevoegd aan de 
visie op bestuur en toezichthouden van Mooiland. De visie op bestuur en toezichthouden is te 
vinden op de website van Mooiland. 
 
Implementatie wijzigingen governancecode woningcorporaties 2020 
De Governancecode woningcorporaties is in de sector het kader voor goed bestuur en toezicht. 

Binnen Mooiland worden de principes en bepalingen uit de governancecode onderschreven en 
toegepast. Eind 2019 is een nieuwe versie van de governancecode vastgesteld door 
koepelorganisatie Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Het jaar 
2020 was daarbij een overgangsjaar om de wijzigingen die hieruit voortvloeien te implementeren. 
De belangrijkste concrete inhoudelijke wijzigingen voor Mooiland waren de volgende: 
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1. Opleidingsdoelen nieuwe commissarissen: Nieuw is dat na het introductieprogramma van 
commissarissen opleidingsdoelen moeten worden geformuleerd die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de commissaris, mede in relatie tot de opgave van de corporatie. Dit is nu 
geborgd in het inwerkprogramma voor nieuwe commissarissen. In 2020 zijn geen nieuwe 

commissarissen toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Mooiland. 
 

2. Overleg met belanghebbenden in jaarverslag: Nieuw is de richtlijn dat het bestuur 
zichtbaar dient te maken met wie en hoe met belanghebbenden overleg is gevoerd. Dit 
moet op hoofdlijnen in het jaarverslag en op de website worden gedeeld. Mooiland geeft 
aan deze bepaling al vele jaren opvolging. De samenwerking met belanghebbenden komt 
op verschillende plekken in het jaarverslag terug, in het bijzonder in de hoofdstukken 6 

(Samen met bewoners) en 7 (Samen met partners).  
 

3. Werking lokale netwerken: Nieuw is dat het bestuur de RvC regelmatig dient te informeren 
over de werking van lokale netwerken waarin de corporatie actief is. In 2020 is in het kader 
van het  ‘Verder laden van thuis geven’ door bestuur, directie en Raad van Commissarissen 
in meerdere sessies uitgebreid stil gestaan bij de relatie met belanghebbenden en het 

netwerk in vooral het kerngebied Noordoost-Brabant / Gennep. Er is hiervoor een 
omgevingsanalyse gemaakt en een samenvatting van 18 gesprekken van de bestuurder 
met wethouders en bestuurders van maatschappelijke organisaties in de regio is gedeeld 
met de Raad van Commissarissen. 
 

4. Visie op opdrachtgeverschap: De nieuwe governancecode vraagt aan bestuur en RvC om 
een visie op opdrachtgeverschap te formuleren. Hierop volgend stelt het bestuur een 

aanbestedingsbeleid op. Mooiland had al wel een inkoopbeleid, maar daarin staat niet 
expliciet een visie op opdrachtgeverschap. Binnen Mooiland loopt momenteel een traject 
om inkoopcontrol verder uit te bouwen. Onderdeel hiervan is het actualiseren van 
strategische documenten rondom opdrachtgeverschap. Naar verwachting kan als onderdeel 
van dit traject de nieuwe visie in het voorjaar van 2021 worden vastgesteld. 
 

5. Verbindingenstatuut: Vanuit de nieuwe governancecode is een verbindingenstatuut 

gewenst. Mooiland had tot nu toe geen verbindingenstatuut omdat we slechts enkele 
verbindingen hebben waarin feitelijk geen activiteiten plaatsvinden. Het 

verbindingenstatuut is eind 2020 opgesteld en in de eerste vergadering van de RvC in 2021 
goedgekeurd. 
 

Verbindingenstructuur 

In het verleden heeft Mooiland een beperkt aantal activiteiten 
ondergebracht in verbonden ondernemingen (verbindingen). De 
activiteiten in BV’s zijn de laatste jaren drastisch afgebouwd. In het 
schema hiernaast zijn de verbonden ondernemingen opgenomen die 
op dit moment nog bestaan. Er hebben in 2020 geen noemenswaardige 
activiteiten plaatsgevonden in deze BV’s.  
 

Actualisatie reglement financieel beleid en beheer en treasurystatuut 
In 2020 heeft Mooiland een aantal beperkte wijzigingen in het 
reglement financieel beleid en beheer en in het treasurystatuut 
doorgevoerd. De documenten zijn opnieuw in lijn gebracht met de 
meest actuele wet- en regelgeving en een aantal aanpassingen in de 

interne organisatiestructuur van Mooiland zijn verwerkt. De 
belangrijkste inhoudelijke wijziging in het treasurystatuut betreft de bepaling dat we nu en in de 

toekomst geen nieuwe rentederivaten meer afsluiten. 
 
Governance-inspectie 
In december 2020 heeft de Autoriteit woningcorporaties als onderdeel van het reguliere toezicht 
een governance-inspectie uitgevoerd bij Mooiland. Naast diverse documenten hebben de 
inspecteurs hiervoor  gesprekken gevoerd met de Raad van Commissarissen, bestuurder, voorzitter 

van de OR en een HR-adviseur. Op basis van de inspectie is de Autoriteit woningcorporaties van 
oordeel dat de governance van Mooiland op hoofdlijnen aan de criteria voor good governance 
voldoet, met enkele positieve uitschieters. Deze inspectie geeft geen aanleiding voor de Aw tot het 
doen van interventies en/of toezichtafspraken. 
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10.2 Risicomanagement 
Risicomanagement binnen Mooiland is bedoeld om risico’s binnen voor ons aanvaardbare perken te 
houden, zodat de mogelijke gevolgen ons niet belemmeren in onze functie van betrouwbare 
volkshuisvester. Verder voldoen wij hiermee aan wet- en regelgeving over risicomanagement, 

zowel naar de letter als naar de geest. De bedrijfscultuur van Mooiland wordt gekenmerkt door 
eigenaarschap met veel vrijheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij onze medewerkers, 
waarbij we elkaar en onszelf scherp houden. Dit is de basis hoe wij met z’n allen dagelijks omgaan 
met risico’s.  
 
Iedere medewerker binnen Mooiland vervult een rol in het beheersen van risico’s, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor het signaleren van risico’s en het nemen van maatregelen om deze tot 

een aanvaardbaar niveau terug te brengen in de operatie ligt. Dit wordt ook wel de eerste lijn 
genoemd. De lijnfunctionarissen worden hierin ondersteund door staffunctionarissen die hen 
adviseren en controleren op deze maatregelen. Zij zijn de tweede lijn. De controller risk & 
compliance bevraagt organisatiebreed op bedrijfscultuur, risico’s en beheersingsmaatregelen, doet 
reviews op controles door de tweede lijn en doet audits. Dit is de derde lijn. De bevindingen uit 
bijvoorbeeld audits komen periodiek terug op de agenda’s van directieteam en audit- en 

vastgoedcommissie.  
 
Integraal risicomanagement 
Integraal risicomanagement vanuit eigenaarschap sluit aan bij het COSO-model voor 
risicomanagement (COSO Enterprise Risk Management 2017). Daarin ligt de nadruk op koppeling 
van risicomanagement aan de strategie en prestatiemanagement van een organisatie. 
Risicomanagement niet als mooie woorden op papier en eindeloze checklists van risico’s en 

beheersmaatregelen, maar risicobewustzijn verankerd in de organisatiecultuur plus een 
systematische wijze waarbij vanuit de organisatiedoelstellingen de belangrijkste risico’s worden 
geïnventariseerd en beheerst. Daarbij staat beheersen niet gelijk aan ‘dichttimmeren’, maar aan 
het prioriteren van de risico’s op basis van kans maal impact, het vaststellen van de 
risicobereidheid per risico, het inventariseren van de gewenste en de huidige beheersmaatregelen 
en de toets op aanvaardbaarheid van het restrisico.  
 

Risk Control Framework 
In 2020 is gewerkt aan een nieuw ‘Risk Control Framework’ voor Mooiland. Het oude raamwerk uit 

2013 was verouderd en onvoldoende toegespitst op Mooiland. Er is daarom opnieuw gekeken welke 
processen/aandachtsgebieden we in het raamwerk onderscheiden zodat het raamwerk beter 
aansluit op de strategische risico’s en bedrijfsprocessen van Mooiland. Zo is het proces ‘Beheer 
bestaande voorraad’ uit het oude raamwerk opgesplitst in de processen ‘Woningverbetering’, 

‘Planmatig en contractonderhoud’ en ‘Dagelijks onderhoud’. 
 
Per aandachtsgebied/proces zijn vervolgens de risico’s en beheersmaatregelen opnieuw 
gedefinieerd in samenspraak tussen de verantwoordelijk medewerkers uit de eerste lijn en de 
senior controllers (tweede lijn). Ieder risico is voorzien van een score op basis van de inschatting 
van de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico dan heeft op de strategische 
doelstellingen van Mooiland. Vooral voor risico’s waar, rekening houdend met de al genomen 

beheersmaatregelen, het risicoprofiel hoog blijft zijn aanvullende beheersmaatregelen (acties) 
benoemd. De voortgang van de te nemen acties wordt gemonitord en vastgelegd in een interne 
management letter die vanaf 2021 twee keer per jaar wordt opgesteld. Daarnaast wordt voortaan 
ieder jaar het raamwerk waar nodig geactualiseerd. 
 

Het doel van het Risk Control Framework is om het risicobewustzijn in de gehele organisatie verder 
te verhogen, risico’s en beheersingsmaatregelen gestructureerd in kaart te brengen en te houden, 

evenals de acties om naar de gewenste beheersingsmaatregelen te komen. In het raamwerk zijn 
vooral ‘hard controls’ opgenomen (maatregelen die gewenst en ongewenst gedrag direct of indirect 
afdwingen). Een belangrijk onderdeel in de werking van beheersmaatregelen is daarnaast de 
werking van ‘soft controls’ (beheersinstrumenten die invloed hebben op de motivatie, loyaliteit, 
integriteit en normen en waarden van medewerkers). In 2021 zal verder opvolging gegeven 
worden hoe we deze soft controls kunnen meten en verder verbeteren indien nodig. Uiteindelijk is 

het de combinatie van hard en soft controls die gezamenlijk leidt tot ons gewenste niveau van 
risicomanagement. 
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Strategische risico’s 

Strategische risico’s worden periodiek geïnventariseerd en geactualiseerd in overleg met het 
directieteam. Daarbij wordt ook stil gestaan bij de te nemen en de reeds genomen beheers-
maatregelen. Binnen de directie zijn eigenaren van de te nemen acties benoemd. Hieronder zijn de 
vijf belangrijkste strategische risico’s opgenomen zoals Mooiland die op dit moment onderkent: 

 
1. Datakwaliteit: hoe zorgen we ervoor dat onze datakwaliteit op orde is, zodat we goede 

beslissingen kunnen nemen? 
2. Overmaat, doelmatige besteding Mooiland en legitimatie allocatie elders: hoe zetten we 

overtollige financiële middelen doelmatig in ten behoeve van volkshuisvesting? 
3. Onvoldoende absorptievermogen (delen) organisatie: hoe zorgen we voor voldoende 

capaciteit en mogelijkheden om de doelen uit onze strategie te realiseren? 

4. Onvoldoende lokale betekenis werkgebied (naar het oordeel van gemeenten): hoe geven 
we invulling aan het zijn van een volwaardig volkshuisvester in het kerngebied Noordoost-
Brabant / Gennep? 

5. Onvoldoende (kwaliteit) medewerkers: hoe zorgen we voor het aantrekken en behouden 
van voldoende medewerkers met de juiste kennis en capaciteiten? 

 

Risico’s met mogelijke impact op de financiële positie 
Door de maatregelen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in 2020 heeft een aantal 
mensen hun baan verloren of is in inkomen achteruit gegaan. Mooiland vreesde aanvankelijk een 
forse toename aan huurachterstanden als gevolg hiervan. Een dergelijke toename van 
huurachterstanden kan effect hebben op de financiële positie van Mooiland. Deze toename van 
achterstanden is echter uitgebleven tot op heden. Mooiland monitort de situatie nauwgezet en 
neemt bij dreigende problemen snel contact op met huurders. Per eind 2020 was 3% van de 

huurachterstanden te herleiden tot de situatie rond het coronavirus. Het totaal aan 
huurachterstanden is het afgelopen jaar met 0,10% gedaald naar 0,61% van de totale huursom. 
 
De Belastingdienst voert sinds 2017 een boekenonderzoek uit bij Mooiland. Daarbij wordt gekeken 
naar de juistheid van de administratie en aangiften voor de omzetbelasting, loonheffing en 
vennootschapsbelasting uit een aantal voorgaande jaren. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 
2021 afgerond. Het totale effect hiervan is op dit moment nog niet met zekerheid aan te geven, 

maar een inschatting van de verwachte financiële impact van het boekenonderzoek is verwerkt in 
de jaarcijfers over 2020. 

 
In januari 2021 is een plan bekendgemaakt om de financiële problemen van collega-corporatie 
Vestia structureel op te lossen. Voor deze oplossing wordt ook een beroep gedaan op steun van 
alle andere corporaties. Onderdeel van het plan is namelijk dat Vestia leningen met een hoge rente 

ruilt met andere corporaties. De exacte uitwerking is nog niet duidelijk en het plan is nog niet 
definitief, maar het is aannemelijk dat deze reddingsoperatie ook enige financiële impact zal 
hebben op Mooiland. Op dit moment is de omvang van deze impact echter nog niet in te schatten. 
 
Toezicht en controle 
Naast het hiervoor behandelde risicomanagement wordt er toezicht gehouden op het werk binnen 
Mooiland door de Raad van Commissarissen, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw. De contacten met deze toezichthouders zijn constructief en goed. Naast de 
toezichthouders heeft ook de externe accountant PwC een belangrijke controlerende rol. Vanaf 
boekjaar 2018 is PwC de controlerend accountant van Mooiland. De samenwerking met PwC 
verloopt goed. Met behulp van position papers wordt vroegtijdig overleg gezocht over onderwerpen 
waar interpretatie van regelgeving (mogelijk) een rol speelt. Dit is als gevolg van de invoering van 

de OOB-status dit jaar nog relevanter geworden. Door de maatregelen als gevolg van het 
coronavirus is een groot deel van de controlewerkzaamheden in 2020 door PwC op afstand 

uitgevoerd. Door de goede technische voorzieningen was dit geen belemmering voor de 
werkzaamheden en het onderling contact.  
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11. Verslag Raad van 
Commissarissen 

 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken bij Mooiland. De Raad heeft als 
intern toezichthouder drie verschillende rollen, namelijk die van toezichthouder, adviseur/klankbord 
en als werkgever voor het bestuur. In dit hoofdstuk wordt vanuit het perspectief van de Raad van 

Commissarissen teruggeblikt op het afgelopen jaar van Mooiland. 
 
11.1 Toezicht en advies in 2020 
 
Toezicht op strategie en volkshuisvestelijke prestaties 
Mooiland is inmiddels meer dan vier jaar aan de slag met uitvoering geven aan de ondernemings-
strategie ‘Wij geven thuis’. De Raad is tevreden met de manier waarop de speerpunten uit de 

strategie tot nu toe in de praktijk zijn gebracht en de voortgang op de verschillende grote dossiers. 

De renovatie- en verduurzamingsopgave is de afgelopen jaren steeds meer op stoom gekomen. 
Ook de realisatie van de complexmatige verkopen vordert gestaag. Per eind 2020 is Mooiland qua 
aantallen over de helft van de beoogde complexmatige verkopen. Verder zijn in 2020 veel 
vorderingen gemaakt op het gebied van de beoogde ondersteuning van andere corporaties via 
matching. De Raad blijft de ontwikkelingen en vorderingen op deze gebieden volgen.  

 
In 2020 is, mede op verzoek van de Raad van Commissarissen, samen met bestuur, directie en 
staf extra aandacht besteed aan de (toekomstige) rol van Mooiland in het kerngebied Noordoost-
Brabant / Gennep en de andere gemeenten waar Mooiland de woningen niet verkoopt. Dit 
gebeurde onder de noemer Thuis geven verder laden. De Raad is hierbij onder andere 
meegenomen in de toekomstige opgaven in het kerngebied. Ook is een omgevingsanalyse 
opgesteld om de Raad meer informatie te geven over de situatie in de verschillende gemeenten in 

het kerngebied. Als onderdeel van dit traject is besloten tot een beperkte bijstelling van de 
verkoopstrategie (zie hoofdstuk 4.2). 
 
De bestuurder heeft als onderdeel van het traject om Thuis geven verder te laden in 2020 
gesproken met 18 belangrijke samenwerkingspartners zoals wethouders en bestuurders van zorg- 

en welzijnsorganisaties in het kerngebied. Centraal in deze gesprekken stond de vraag hoe de 
samenwerking wordt ervaren en hoe Mooiland verder thuis kan geven. De Raad is over de 

opbrengst van deze gesprekken geïnformeerd en hieruit komt een positief beeld naar voren. 
 
Toezicht op operationele prestaties en dienstverlening 
Er is bij Mooiland veel aandacht voor het leveren van goede dienstverlening. De prestaties worden 
continu gemonitord en mogelijkheden voor verdere verbetering worden benut. Ook is er ruimte om 
maatwerk toe te passen als de situatie daar om vraagt. Dat deze aanpak door huurders wordt 

gewaardeerd bleek dit najaar bij de nieuwste Aedes-benchmark. Op het onderdeel huurdersoordeel 
heeft Mooiland als enige in haar grootteklasse de hoogste A-score behaald. De Raad van 
Commissarissen is verheugd met deze goede beoordeling.  
 
Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van het coronavirus en de maatregelen om de 
verspreiding van dit virus te beperken. Ook het werk van Mooiland werd hierdoor geraakt. De Raad 
van Commissarissen is zeker in de eerste maanden na de virusuitbraak regelmatig geïnformeerd 

over de impact van de situatie op het werk en op de medewerkers van Mooiland. Onder andere 

met een crisisteam monitorde Mooiland de ontwikkelingen en nam adequate maatregelen. 
 
Toezicht op volkshuisvestelijke prestaties 
Qua volkshuisvestelijke prestaties is er in de afgelopen jaren veel aandacht uitgegaan naar de 
betaalbaarheid van de huurwoningen. De beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen in 
de kernregio van Mooiland wordt nauwgezet en professioneel gemonitord door Mooiland. Met het 

oog op beschikbaarheid is intensivering van de verwerving van nieuwbouwlocaties en versnelling 
van nieuwbouwprocessen gewenst. Hier is het afgelopen jaar al aan gewerkt, onder andere met 
een nieuw investeringskader voor vastgoedinvesteringen. In 2021 wordt deze intensivering verder 
opgepakt. De Raad is verder tevreden dat Mooiland in 2020 een programma op het gebied van 
Wonen, welzijn en zorg heeft geformuleerd en daar nu meer gestructureerd mee aan de slag is. 
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Over de inzet en bijdrage van Mooiland op al deze verschillende volkshuisvestelijke thema’s worden 

jaarlijks in goed overleg met de gemeenten en huurdersvertegenwoordiging prestatieafspraken 
gemaakt. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft in 2020 gesproken met wethouders 
van Bernheze en Gennep. Uit deze gesprekken kwam veel waardering voor de inzet van Mooiland 
naar voren. 

 
Toezicht op financiële prestaties 
De Raad van Commissarissen monitort de financiële (en operationele) prestaties aan de hand van 
diverse rapportages zoals de jaarrekening, de meerjarenbegroting en tertiaalrapportages. De Raad 
is positief over deze prestaties. De operationele resultaten zijn goed en de financiële risico’s 
worden afdoende beheerst. Naast de A-score van huurders heeft Mooiland in de meest recente 
Aedes Benchmark ook een A-score op het gebied van bedrijfslasten behaald.  

 
Op het gebied van financiën was in 2020 de afkoop van een groot deel van de resterende derivaten 
van Mooiland een belangrijk onderwerp van gesprek. Na afstemming met de toezichthouders en de 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen is Mooiland overgegaan tot de afkoop van deze 
derivaten. Hierdoor is het liquiditeitsrisico van Mooiland fors afgenomen en voldoet Mooiland nu 
ruimschoots aan de stresstest derivaten.  

 
Door de afname van het liquiditeitsrisico is er ook meer duidelijkheid ontstaan over de hoeveelheid 
financiële middelen die Mooiland in kan zetten voor ondersteuning van opgaven van andere 
corporaties via matching. In de 2020 heeft Mooiland op dit gebied goede voortgang geboekt. Er 
zijn verschillende verkenningen uitgevoerd. Mooiland wil Vestia ondersteunen bij de realisatie van 
projecten in Den Haag. De concrete vormgeving en uitwerking hiervan volgt in 2021. De Raad 
steunt de voorgenomen inzet van Mooiland op dit vlak. 

 
Governance en risicomanagement 
Op het gebied van governance heeft de Raad van Commissarissen in 2020 stilgestaan bij het 
besturingsmodel van Mooiland. Dit werd ingegeven door de aankondiging van het vertrek van 
bestuurder Anne Wilbers (zie hoofdstuk 11.2). Het ging daarbij vooral om de keuze tussen een 
eenhoofdig of meerhoofdig bestuursmodel. De Raad heeft gekozen voor het voortzetten van het 
huidige eenhoofdig bestuursmodel. Een ervaren bestuurder moet in staat zijn om Mooiland nu en in 

de toekomst te besturen.  
 

Verder is op het gebied van governance door de Autoriteit woningcorporaties eind 2020 een 
governance-inspectie uitgevoerd bij Mooiland. Daarvoor is onder andere met de Raad gesproken. 
In het inspectierapport wordt Mooiland omschreven als een ambitieuze organisatie die op een 
professionele wijze haar doelstellingen realiseert met een bijbehorende doelmatige bedrijfsvoering. 

De extra inzet van de afgelopen jaren op het gebied van de relatie met belanghebbenden wordt in 
het rapport herkend. Ook wordt aangegeven dat medewerkers er trots op zijn om voor Mooiland te 
werken en dagelijks de kernwaarden van de organisatie uit te dragen. Over de Raad van 
Commissarissen wordt in de terugkoppeling van de governance-inspectie geconstateerd dat er 
sprake is van een stabiele en evenwichtige RvC met een goede diversiteit aan achtergrond en 
ervaring. Ook is er sprake van een gezonde dynamiek met interne en externe belanghebbenden.  
 

Op het gebied van risicomanagement heeft Mooiland in 2020 vooral veel tijd en aandacht besteed 
aan het Risk Control Framework. Het nieuwe risicoraamwerk sluit beter aan op de processen van 
Mooiland en is volledig geactualiseerd. Ook zijn er goede afspraken gemaakt over de monitoring 
van risico’s. 
 

11.2 Werkgeversrol bestuurder 
Naast toezichthouden en adviseren is de Raad van Commissarissen ook de werkgever van de 

bestuurder. De Raad van Commissarissen beoordeelt en volgt het functioneren en de ontwikkeling 
van de bestuurder. Het beloningsbeleid van Mooiland past binnen de normen van de Wet 
Normering Topinkomens en sluit aan op de complexiteit en de omvang van de organisatie. In de 
jaarrekening komt dit onderwerp uitgebreider aan bod onder ‘Bezoldiging bestuurder en 
commissarissen’. 
 

Anne Wilbers is sinds 2014 de bestuurder van Mooiland. Eind november 2020 maakte zij bekend 
dat zij per 1 februari 2021 een nieuwe uitdaging aangaat als bestuurder van woningcorporatie 
Stadgenoot in Amsterdam. De Raad is Anne Wilbers zeer erkentelijk voor haar bijdrage de 
afgelopen 6,5 jaar. Met haar verbindend leiderschap heeft zij veel betekend voor Mooiland. Zij 
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heeft alle medewerkers en belanghebbenden overtuigend meegenomen in de strategie en deze 

heel consistent uitgevoerd. Voor de volledigheid volgt hieronder kort enige nadere informatie over 
de bestuurder van Mooiland: 
 
Anne Wilbers (1961) 

Bestuurder Mooiland 
Benoemd per 1 augustus 2014 (uit dienst per 1 februari 2021) 

• 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 

• PE-punten in 2018/2019/2020: 193,5 (60,5 in 2020) 
 

Werving nieuwe bestuurder en tijdelijke invulling 
Na de aankondiging van het vertrek van Anne Wilbers heeft de Raad van Commissarissen direct 
een traject ingezet om de werving van een nieuwe bestuurder op te starten. Er is daarbij allereerst 
stilgestaan bij het gewenste besturingsmodel van Mooiland. Na de keuze voor het voortzetten van 
het eenhoofdig bestuursmodel is een profiel voor de nieuwe bestuurder opgesteld en is in 
december 2020 de werving gestart. De werving is begeleid door The Executive Network. In april 

2021, kort voor de publicatie van dit jaarverslag, werd bekend dat Carly Jansen per 15 augustus 
2021 start als de nieuwe bestuurder van Mooiland. In overleg met de Ondernemingsraad is er voor 
de tussenliggende periode voor gekozen om de rol van bestuurder vanaf 1 februari 2021 op 
tijdelijke basis in te laten vullen door Willem Jan van Lokven, directeur Bedrijfsvoering. De 
geschiktheidstoets van de Autoriteit woningcorporaties is voor deze tijdelijke benoeming met 
succes doorlopen. 
 

11.3 Samenstelling en werkwijze 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 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. De profielschets is te vinden 

op de website van Mooiland.  
 

In 2020 is de Raad van Commissarissen zes keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. 
Daarnaast zijn er het afgelopen jaar een aantal themasessies met de Raad georganiseerd. Ook op 
diverse andere momenten had de Raad van Commissarissen contact met de bestuurder, de directie 
van Mooiland, vertegenwoordigers van de huurderskoepels en van de Ondernemingsraad. In 2020 

hebben er twee vergaderingen in het kader van de Wet op de ondernemingsraden plaatsgevonden 
(artikel 24 WOR). Door de maatregelen als gevolg van het coronavirus kon de Raad van 
Commissarissen in 2020 helaas geen werkbezoeken doen. 
 
In 2020 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen geweest. 
Wel liep de eerste benoemingstermijn van Ans Cuijpers dit jaar af. Zij is na een positieve 
zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties herbenoemd voor een periode van vier jaar (tot 

september 2024). 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: 
 

Bert Jeene (1955) 

Voorzitter RvC en lid remuneratiecommissie 

Benoemd per 26 juni 2015, termijn tot 26 juni 2023, niet herbenoembaar 
 

• Hoofdfunctie: Niet van toepassing 
• Relevante nevenfuncties: voorzitter RvT Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, voorzitter 

auditcommissie RvC Tomingroep, voorzitter auditcommissie RvT SiZa, penningmeester 
Stichting (vrienden van) het Dorp. 

• Deskundigheidsprofiel uit profielschets: volkshuisvesting, financieel-economisch, organisatie 
• PE-punten in 2020: 5 
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Ans Cuijpers (1958) 

Vicevoorzitter RvC (lid op voordracht huurdersorganisatie) / voorzitter remuneratiecommissie 
Benoemd per 8 september 2016, termijn tot 8 september 2024, niet herbenoembaar 

 

• Hoofdfunctie: toezichthouder, boardroomadvisor, executive searcher bij Cuijpers 
Consultancy 

• Relevante nevenfuncties: Partner Aardoom & de Jong, vicevoorzitter RvC Wonen Zuid, 
vicevoorzitter RvC Antares, voorzitter Programmaraad VTW-academie 

• Deskundigheidsprofiel uit profielschets: Volkshuisvesting, Juridisch, Governance, Mens en 
Organisatie 

• PE-punten in 2020: 9 
 

 

Bart Douw (1966) 
Lid RvC en voorzitter audit- en vastgoedcommissie 

Benoemd per 27 mei 2015, termijn tot 27 mei 2023, niet herbenoembaar 
 

• Hoofdfunctie: interimmanager / adviseur 
• Relevante nevenfuncties: lid RvC Woningbedrijf Velsen 
• Deskundigheidsprofiel uit profielschets: financieel-economisch, vastgoed/financiering 
• PE-punten in 2020: 5 (5 meegenomen vanuit surplus PE-punten 2019, cf. VTW-richtlijn) 

 

 

Tanja van Dinteren (1972) 
Lid RvC en lid audit- en vastgoedcommissie 
Benoemd per 1 september 2019, termijn tot 1 september 2023, herbenoembaar  

 
• Hoofdfunctie: CFO Holland Colours NV (per 1 juni 2020, daarvoor Financieel Directeur 

ENGIE Energie Nederland NV) 
• Relevante nevenfuncties: Lid RvC Groen Gas Gelderland (tot 1 juni 2020) 
• Deskundigheidsprofiel uit profielschets: Financiën en control 
• PE-punten in 2020: 20 

 

 

Karin van Esch (1964) 
Lid RvC (lid op voordracht huurdersorganisatie) en lid audit- en vastgoedcommissie 
Benoemd per 1 september 2019, termijn tot 1 september 2023, herbenoembaar 

 
• Hoofdfunctie: Algemeen directeur GGD Hart voor Brabant (per 1 februari 2021 lid Raad van 

Bestuur Stichting Thebe) 
• Relevante nevenfuncties: Lid RvC BrabantWater NV, bestuurslid Theater De Bussel 
• Deskundigheidsprofiel uit profielschets: volkshuisvesting, huurders- en belanghebbenden-

participatie, maatschappij/politiek, arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling 
• PE-punten in 2020: 5 

 

 
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 management-

rapportages, jaarplan treasury, begroting en jaarrekening, zijn tijdens de bijeenkomsten van de 
AVC in 2020 onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

• Jaarrekeningcontrole 2019 en controle-opdracht boekjaar 2020 
• Fiscaliteit (o.a. boekenonderzoek Belastingdienst) 
• Investeringskader 
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• Risk Control Framework en auditplan 2021 

• Derivaten (o.a. afwikkeling swaptions) 
• Diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten en verkoopvoorstellen 

 
Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie heeft als hoofdtaak het uitvoeren van de werkgeversrol ten aanzien van 
de bestuurder. Het gaat dan om onderwerpen zoals het jaarlijkse evaluatiegesprek met de 
bestuurder, voorstellen voor beloning en honorering en (voorbereiding van) de zelfevaluatie. Qua 
werkzaamheden lag de nadruk in 2020 op het onderzoek naar het gewenste bestuursmodel en het 
voorbereiden van de werving van de nieuwe bestuurder. 
 
Bezoldiging Raad van Commissarissen 

De honorering van de Raad van Commissarissen voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 16.200 
voor een RvC-lid en € 24.150 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.  
 
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 2020 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen of 
transacties met 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. In maart 2021 heeft de zelfevaluatie van de Raad over 
het jaar 2020 plaatsgevonden. Daarbij is dit keer geen gebruik gemaakt van een externe 
begeleider. De Raad kijkt terug op 2020 als een goed jaar. Samen met de organisatie zijn een 
aantal belangrijke stappen gezet, zoals de afwikkeling van een groot deel van de derivaten. Met 
behulp van themabijeenkomsten was er voldoende ruimte en aandacht voor verdieping op 

bepaalde onderwerpen zoals de rol van Mooiland in het kerngebied en de toekomstige portefeuille-
opgave van Mooiland. Het contact van de Raad met de organisatie is dit jaar beïnvloed door de 

coronasituatie (bijv. geen werkbezoeken en vaak digitaal vergaderen), maar er is sprake van een 
goede samenwerking. De Raad wil de komende periode met de bestuurder en de organisatie verder 
in gesprek over de maatschappelijke kant van de volkshuisvesting. Daarom is besloten om binnen 
de Raad van Commissarissen een commissie ‘Wonen en Maatschappij’ op te richten. 
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12. Goedkeuring jaarrekening  
De jaarrekening over verslagjaar 2020 die hierna volgt is door Pricewaterhouse-
Coopers 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 2020 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 2020 uitsluitend in het 
belang van de volkshuisvesting zijn aangewend. 
 
 

Opgemaakt door de bestuurder op 29 april 2021 
Willem Jan van Lokven 
 
Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 april 2021 

Bert Jeene 
Ans Cuijpers 
Bart Douw 

Tanja van Dinteren 
Karin van Esch 
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Bijlage 1 Overzicht bezit per gemeente (peildatum: 31-12-2020) 

 

Gemeenten 
(71) 

Huur 
t/m 

432,51 

Huur 
432,52 – 
619,01 

Huur 
619,02 – 
663,40 

Huur 
663,41 – 
737,14 

Huur 
boven 
737,14 

Overige 
woningen 

Totaal 
huur-

woningen 

Niet 
woningen Totaal 

Alblasserdam 0 139 1 12 9 2 163 2 165 

Alphen-Chaam 0 20 0 0 0 0 20 1 21 

Altena 8 2 0 0 0 0 10 0 10 

Apeldoorn 22 581 78 65 10 1 757 1 758 

Arnhem 65 139 32 62 12 38 348 4 352 

Asten 0 13 3 1 1 0 18 0 18 

Barneveld 0 80 26 25 2 0 133 0 133 

Berg en Dal 0 9 13 1 0 0 23 0 23 

Bergen op Zoom 0 37 15 4 7 3 66 0 66 

Bernheze 97 1.078 275 223 71 55 1.799 18 1.817 

Beuningen 0 5 1 0 1 0 7 0 7 

Bladel 0 27 3 6 0 0 36 0 36 

Bodegraven-Reeuwijk 0 43 0 0 0 0 43 0 43 

Boxmeer 239 1.494 258 278 92 85 2.446 68 2.514 

Breda 0 374 32 27 1 0 434 133 567 

Bronckhorst 0 3 2 0 0 0 5 0 5 

Cuijk 197 2.202 287 204 77 195 3.162 241 3.403 

Deventer 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Doesburg 0 12 0 0 0 0 12 0 12 

Dongen 3 71 0 0 0 0 74 0 74 

Drimmelen 0 30 0 0 0 0 30 0 30 

Ede 86 19 0 25 1 0 131 0 131 

Etten-Leur 2 136 2 1 0 0 141 0 141 

Gemert-Bakel 25 1 0 0 0 0 26 0 26 

Gennep 195 662 187 111 25 68 1.248 61 1.309 

Grave 152 715 93 54 15 1 1.030 20 1.050 

Hellevoetsluis 28 80 5 28 5 0 146 17 163 

Helmond 2 95 8 1 0 0 106 38 144 

Hendrik-Ido-Ambacht 0 13 23 9 0 0 45 0 45 

Hoeksche Waard 4 20 0 0 0 0 24 0 24 

IJsselstein 0 5 27 1 1 0 34 0 34 

Krimpen a/d IJssel 0 0 2 60 2 0 64 3 67 

Krimpenerwaard 0 16 0 0 0 0 16 0 16 

Landerd 139 701 135 98 18 48 1.139 21 1.160 

Leidschendam-Voorburg 0 20 6 3 2 0 31 0 31 

Lochem 0 43 0 0 0 0 43 0 43 

Mill en Sint Hubert 113 649 85 67 12 0 926 3 929 

Moerdijk 0 18 0 0 0 0 18 0 18 

Montferland 0 3 3 14 3 0 23 0 23 

Mook en Middelaar 0 0 0 0 2 0 2 0 2 

Nijmegen 179 200 57 77 43 102 658 0 658 

Noordoostpolder 37 64 0 0 0 0 101 0 101 

Oegstgeest 0 93 3 28 6 3 133 0 133 

Oirschot 2 59 0 0 0 3 64 0 64 

Oosterhout 0 12 1 23 6 0 42 0 42 

Oss 160 1.715 366 327 94 9 2.671 83 2.754 

Overbetuwe 9 94 8 5 0 0 116 1 117 

Renkum 0 64 28 8 6 0 106 19 125 

Rheden 17 0 0 0 0 10 27 0 27 

Rhenen 0 0 0 40 1 0 41 0 41 

Roosendaal 3 21 0 0 0 0 24 0 24 

Schiedam 26 82 0 70 1 0 179 0 179 

's-Gravenhage 0 106 133 81 7 0 327 0 327 

's-Hertogenbosch 153 633 233 257 41 100 1.417 221 1.638 



       Jaarverslag 2020 Pagina 46 

Sint Anthonis 103 471 89 51 11 17 742 5 747 

Sliedrecht 0 79 5 29 5 0 118 1 119 

Someren 16 34 7 5 0 0 62 0 62 

Tilburg 0 61 4 1 0 0 66 0 66 

Utrechtse Heuvelrug 0 27 0 0 0 0 27 0 27 

Valkenswaard 0 0 29 1 0 0 30 0 30 

Vlaardingen 0 120 0 0 0 0 120 1 121 

Waalwijk 0 24 1 0 0 0 25 0 25 

Wijchen 0 4 6 2 0 0 12 0 12 

Wijk bij Duurstede 0 0 0 2 14 0 16 0 16 

Woensdrecht 35 55 0 0 0 0 90 0 90 

Zeewolde 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Zevenaar 18 53 23 2 0 0 96 0 96 

Zoetermeer 0 207 13 105 26 0 351 3 354 

Zundert 6 5 25 16 5 0 57 0 57 

Zutphen 29 61 3 22 0 0 115 0 115 

Zwijndrecht 0 114 8 31 1 0 154 24 178 

Totaal 2.172 14.013 2.644 2.563 636 740 22.768 992 23.760 

 

 




