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VOORWOORD 
VOORZITTER

In 2018 is de samenwerking vanuit de bestuursstructuur met 
bestuursadviescommissies (BAC’s) verder voortgezet. Er is gewerkt vanuit 
de thema’s: duurzaamheid, huurdersparticipatie, voorraadontwikkeling en 
woonruimteverdeling.  De belangrijkste inbreng vanuit de BAC’s is geweest: 

• In de BAC duurzaamheid heeft de nadruk gelegen op de regionale analyse 
en verfijning van de resultaten uit de Aedes routekaart. De corporaties 
komen in 2050 op een CO2 reductie van 50% ten opzichte van het 
huidige niveau. Belangrijke voorwaarde voor de verduurzaming in de regio 
Haaglanden is de aanwezigheid van regionale en lokale warmtenetten.

• De BAC huurdersparticipatie is betrokken geweest bij de oprichting van 
de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Hierin zijn 
14 van de 16 huurdersorganisaties actief in de regio Haaglanden verenigd. 
Met de komst van de SHH is inspraak en betrokkenheid op regionaal niveau 
georganiseerd.

• De BAC voorraadontwikkeling is aan de slag gegaan met de kwalitatieve 
vertaling van de ambities uit het convenant “Gaten dichten in Haaglanden”. 
Hierin is afgesproken om 12.000 sociale huurwoningen toe te voegen voor 
2026. Het kwalitatieve onderzoek laat zien dat er vooral behoefte is aan het 
toevoegen van kleinere woningen voor één -en tweepersoonshuishoudens. 
Daarnaast moet er flink ingezet worden op doorstroming uit grote schaarse 
woningen.

• Voor de BAC woonruimteverdeling heeft 2018 in het teken gestaan van 
de nieuwe huisvestingsverordeningen. In dit kader is gesproken over de 
definitie van schaarste, het onderzoek naar de effecten van doorstroming 
en de onderzoeken naar urgenten en bemiddelingen.  

MOHAMED BABA
VOORZITTER

Er is gewerkt vanuit de thema’s duurzaamheid, 
huurdersparticipatie, voorraadontwikkeling en 
woonruimteverdeling.
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Naast de inhoudelijke zaken is vanuit de BAC’s de inzet voor 
de regionale prestatieafspraken (RPA) voorbereid. In 2019 
wordt gestart met het proces rondom de nieuwe regionale 
prestatieafspraken.

Naast de BAC’s is in 2018 vanuit het SVH-bestuur een 
dagelijks bestuur samengesteld. Het dagelijks bestuur is, naast 
de voorzitter, samengesteld uit de vice voorzitter (Daphne 
Braal, bestuurder Vidomes) en de penningmeester (Daphne 
Pieters, bestuurder Wonen Midden-Delfland). Het dagelijks 
bestuur treedt op als sparringspartner voor de directeur van 
SVH en bereid organisatie gerelateerde zaken voor, voor het 
SVH-bestuur. 

Kijkend naar de cijfers over 2018 vallen vooral de oplopende 
wachttijden voor de woningzoekenden op. In 2018 is de 
wachttijd verder opgelopen tot 54 maanden. Dit is een 
toename van 9 maanden ten opzichte van een jaar eerder. 
Voor doorstromers is de wachttijd 35 maanden en voor 
starters 66 maanden. Deze ontwikkeling willen we als 
gezamenlijke corporaties graag keren o.a. door de toevoeging 
van nieuwbouw maar ook door voldoende vrijkomende 
woningen beschikbaar te houden voor onze doelgroep. Dat 
is goed terug te zien in de cijfers. De corporaties halen de 
regionale prestatieafspraken over het beschikbaar houden van 
de sociale huurvoorraad ruim. Daarnaast werd een minimaal 
aantal sociale huurwoningen verkocht (slechts 433 woningen 
van de ruim 140.000 woningen in het bezit van SVH-
corporaties).

Alles resumerend kijk ik terug op een goed jaar. Ik hoop 
in 2019 samen met mijn collega-bestuurders en de 
negen gemeenten tot een gedragen set nieuwe regionale 
prestatieafspraken te komen. Mohamed Baba

VOORZITTER

De corporaties halen de 
regionale prestatieafspraken 
over het beschikbaar houden van 
de sociale huurvoorraad ruim.
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De samenwerking van de corporaties in de regio Haaglanden in 
de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) richt zich op 
de Regionale Woonruimteverdeling en de beleidsthema’s, die een 
regionale component hebben, zoals de Regionale Prestatieafspraken 
2015-2018.

Hieronder worden enkele ontwikkelingen op de sociale huurmarkt 
in Haaglanden uitgelicht. Hierbij is aandacht voor de ontwikkeling 
van de woningvoorraad, de woningzoekenden en verhuringen. 

Per 1 januari 2018 hadden de corporaties ruim 152 duizend zelf-
standige woningen in bezit. Het merendeel (75%) van deze wonin-
gen is betaalbaar en heeft een huur onder de tweede aftoppings-
grens.

2018
VOORRAAD

JAARVERSLAGEN | 2018

8



Arcade Wonen 195 1.955 1.772 2.694 659 7.275

De Goede Woning 640 2.299 2.270 647 293 6.149

Haag Wonen 3.277 10.735 3.054 3.484 348 20.898

Rijswijk Wonen 556 3.955 702 670 177 6.060

Rondom Wonen 109 975 396 541 265 2.286

Staedion 4.238 13.686 6.967 6.271 2.467 33.629

Stichting DUWO 1.852 916 163 474 75 3.480

Vestia 2.773 16.502 3.091 4.754 6.511 33.631

Vidomes 647 9.595 3.586 2.439 462 16.729

Wassenaarsche Bouwst. 252 799 214 239 334 1.838

Wbv. St. Willibrordus 40 469 97 222 501 1.329

Wonen Midden-Delfland 81 666 285 436 139 1.607

Wonen Wateringen 132 653 366 262 517 1.930

Woonbron Delft 470 3.439 1.238 1.459 885 7.491

Wooninvest 352 2.708 1.519 809 2.386 7.774

Mooiland 0 297 154 290 138 879

TOTAAL 15.614 69.649 25.874 25.691 16.157 152.985
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01

02 Verkopen van maximaal 10.000 
woningen.

1 Zelfstandige woningen met een huurprijs tot de liberalisa-
tiegrens (€ 710,68 prijspeil 2018)
2 Zelfstandige woningen met een huurprijs tot de hoge 
aftoppingsgrens (€ 640,14 prijspeil 2018)

De SVH-corporaties hebben met de gemeenten in Haaglanden 
afspraken gemaakt over het behoud van een ongedeelde regio. 
Het gaat dan onder meer over de ontwikkeling van het aantal 
woningen, de betaalbaarheid daarvan en de wachttijden. Dit is 
vastgelegd in de regionale prestatieafspraken 2015-2018. 

De omvang van de sociale voorraad ligt met circa 140 duizend 
woningen ruimschoots boven de ondergrens van 131 duizend 
woningen. Wel is deze de afgelopen jaar afgenomen. Dit komt 
vooral door verhoging van de huur van zittende huurders. Ook 
het aantal betaalbare huurwoningen laat een dalende trend 
zien. Echter de huidige betaalbare voorraad voldoet ook ruim-
schots aan de afspraken.

Het aantal verkochte huurwoningen ligt net als in voorgaande 
jaren aanzienlijk lager dan toegestaan. Afgesproken is dat de 
corporaties maximaal 10.000 mogen verkopen aan zittende 
huurders of bij vrijkomen van de woningen. Dit betekent dat er 
jaarlijks gemiddeld 2.500 woningen verkocht mogen worden. 
Afgelopen jaar hebben de corporaties 434 woningen verkocht, 
waarvan de meeste in Den Haag. Totaal zijn er over de afgelo-
pen 4 jaar (de oorspronkelijke looptijd van de huidige regionale 
prestatieafspraken): 2.361 woningen verkocht, ongeveer een 
kwart van het maximale aantal.

Per 31 december 2018 een sociale 
voorraad 1 van minimaal 131.000 
woningen, waarvan minimaal 
104.000 betaalbaar2 . 

PRESTATIES
SVH CORPORATIES
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2015 2016 2017 2018

Voorraadontwikkeling Betaalbaar Sociaal Betaalbaar Sociaal Betaalbaar Sociaal Betaalbaar Sociaal

Voorraad per 01-01 126.105 149.285 123.898 146.114 121.207 142.682 119.797 141.011

Verkopen woningen -342 -518 -261 -331 -215 -261 -203 -230

Sloopwoningen -201 -204 -816 -824 -450 -452 0 0

Nieuwbouw woningen 14 326 109 201 133 284 172 376

Huurverandering bij mutatie -837 -132 -1.646 -139 -204 37 22 27

Huurverandering zit. huurder -833 -2.567 190 -2.567 -365 -995 5 -646

Overige mutaties -8 -76 -267 228 -308 -284 -401 -24

Vooraad per 31-12 123.898 146.114 121.207 142.682 119.798 141.011 119.393 140.514
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Tegelijkertijd is het aantal actief woningzoekenden gelijk geb-
leven (woningzoekenden met minimaal één reactie in 2018). 
In 2018 zijn 8.374 woningen verhuurd. Dit is ruim 10% minder 
dan het voorgaande jaar en helaas zet de daling van het aantal 
vrijkomende woningen nog steeds door. De afname van het 
aantal vrijkomende huurwoningen heeft gevolgen voor de 
slaagkans van woningzoekenden: deze is in 2018 verder terug-
gelopen naar 10,9%.

Het totaal aantal reacties is in 2018 afgenomen. Dit komt door-
dat er minder advertenties geplaatst zijn. Het gemiddeld aantal 
reacties per advertenties is juist weer iets gestegen, van 250 in 
2017 tot 255 in 2018. Ter vergelijking, in 2015 reageerde nog 
gemiddeld 174 op een geadverteerde woning.

Door toenemende druk op de sociale huurmarkt lijken woning-
zoekenden minder kritisch dan voorheen: het aantal weigerin-
gen loopt steeds verder terug. Dit is niet enkel toe te schrijven 
aan het dalende aantal advertenties. Ook het gemiddeld aantal 
weigeringen per advertentie daalt: van 8,6 in 2017 tot 7,7 in 
2018. 

De benodigde wachttijd geeft een goede indruk voor de druk 
op de woningmarkt. In 2018 is de wachttijd verder opgelopen 
tot 54 maanden. Dit is een toename van 9 maanden ten opzich-
te van een jaar eerder. De wachttijd loopt de laatste vier jaar 
steeds verder op. Voor doorstromers is de wachttijd 35 maan-
den en voor starters 66 maanden.

WONING- 
ZOEKENDEN

In 2018 is het aantal ingeschreven 
woningzoekenden op Woonnet 
Haaglanden verder opgelopen, 
van circa 130 duizend tot ruim 137 
duizend.

JAARVERSLAGEN | 2018
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Indicator: 2015 2016 2017 2018

Ingeschreven woningzoekenden 122.663 126.547 130.227 137.509

Actief woningzoekenden 66.804 69.711 73.091 73.046

Geslaagde woningzoekenden 10.439 9.320 9.563 8.374

Advertenties 8.656 7.916 7.158 6.257

Reacties 1.506.460 1.629.132 1.789.069 1.596.685

Weigeringen 77.527 72.952 61.378 48.225

Slaagkans 14,55 12,6% 12,4% 10,9%

Wachtduur (mediaan) 33 40 45 54

Zoekduur 20 24 26 30

JAARVERSLAGEN | 2018
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8.077

In 2018 zijn door de 15 SVH-corporaties 
8.077 zelfstandige woningen verhuurd 
via WBS. Ook zijn er buiten WBS om 
435 woning verhuurd boven de vrije-
sectorgrens. 

In 2018 zijn 7.907 woningen sociaal 
verhuurd. Hiermee is de 85% afspraak 
ruimschoots behaald, namelijk 93%. 
Hiervan zijn daarnaast 6.673 woningen 
betaalbaar verhuurd, waardoor ook aan 
de 70%-afspraak is voldaan.

VERHURINGEN
IN 2018

Verhuringen van 
zelfstandige woningen 
via WBS in 2018 
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Ruim 35% van de woningen is in 
2018 toegewezen met voorrang 
of op basis van lokaal maatwerk, 
bijna 65% is een reguliere ver-
huring. Het merendeel van de 
verhuringen met voorrang gaat 
naar woningzoekenden met ur-
gentie. Hierbij neemt het aandeel 
woningen dat wordt toegewezen 
aan statushouders af, terwijl het 
aandeel verhuringen aan overige 
urgenten (sociaal, medisch, stads-
vernieuwing etc.) oploopt. Het 
aandeel toewijzingen via Lokaal 
Maatwerk ligt net als voorgaande 
jaren rond de 6%. 

Indicator: 2015 2016 2017 2018 2018 (n)

Regulier 69,3% 63,2% 65,0% 64,5% 5.399

- via woon/inschrijfduur 51,7% 46,9% 48,5% 49,5% 4.149

- via bemiddeling 12,2% 9,8% 10,7% 10,4% 872

- via loting 2,1% 1,9% 2,2% 2,4% 198

- via direct te huur 2,6% 3,6% 2,3% 1,2% 98

- overig regulier 0,6% 0,9% 1,3% 1,0% 82

Voorrang 24,7% 31,2% 28,8% 29,2% 2.447

- via urgentie statushouders 9,2% 10,7% 7,6% 4,8% 399

- via urgentie overig 11,4% 15,8% 16,4% 17,9% 1.496

- overig voorrang 4,1% 4,7% 4,8% 6,6% 552

Lokaal maatwerk (toewijzing) 6,1% 5,7% 6,2% 6,3% 528

Totaal 100% 100% 100% 100% 8.374

JAARVERSLAGEN | 2018
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* Onder ‘overig voorrang’ vallen toewijzingen aan stichtingen en instellingen

RPA / AFSPRAAK 85% 
Toewijzing vrijkomend aanbod: Minimaal 85% van 
het regionaal vrijkomend aanbod heeft een huurprijs 
onder de vrije-sectorgrens (€ 710,68). 

93%

RPA / AFSPRAAK 70%
Toewijzing vrijkomend aanbod: Minimaal 70% beschik-
baar aanbod aanbieden in het betaalbare huursegment 
(onder de hoogste aftoppingsgrens). 

84%

RIJKSREGELGEVING
Toewijzingseisen Rijksregelgeving: Woningcorpora-
ties dienen ten minste 90% van de vrijkomende 
sociale huurwoningen toe te wijzen aan de EU-plus-
doelgroep (huishoudens met inkomen tot € 41.056). 
Ook hier voldoen de corporaties ruimschoots aan de 
eisen. In 2018 is namelijk 97% van de woningen tot 
de vrijesectorgrens verhuurd aan de EU-doelgroep en 
2% aan de EU-plus-doelgroep.       

97%

Prestatieafspraken: 2015 2016 2017 2018

Toewijzing vrijkomend aanbod: 85%-afspraak 92% 89% 91% 93%

Toewijzing vrijkomend aanbod: 70%-afspaak 73% 82% 83% 84%

Indicator: 2015 2016 2017 2018 2018 (n)

Regulier 69,3% 63,2% 65,0% 64,5% 5.399

- via woon/inschrijfduur 51,7% 46,9% 48,5% 49,5% 4.149

- via bemiddeling 12,2% 9,8% 10,7% 10,4% 872

- via loting 2,1% 1,9% 2,2% 2,4% 198

- via direct te huur 2,6% 3,6% 2,3% 1,2% 98

- overig regulier 0,6% 0,9% 1,3% 1,0% 82

Voorrang 24,7% 31,2% 28,8% 29,2% 2.447

- via urgentie statushouders 9,2% 10,7% 7,6% 4,8% 399

- via urgentie overig 11,4% 15,8% 16,4% 17,9% 1.496

- overig voorrang 4,1% 4,7% 4,8% 6,6% 552

Lokaal maatwerk (toewijzing) 6,1% 5,7% 6,2% 6,3% 528

Totaal 100% 100% 100% 100% 8.374

In 2018 is de helft van de woningen toegewezen aan starters. Dit is 
minder dan in 2016 toen 55% verhuurd is aan starters.

47% doorstromers, 50% starters, 3% rechtspersoon 

22% onder kwaliteitskortinggrens, 63% onder aftoppingsgrenzen, 
13% onder vrijesectorgrens, 2% boven vrijesectorgrens

JAARVERSLAGEN | 2018
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Naast de reguliere activiteiten heeft SVH in 2018 speciale aandacht besteed aan:
1. de ontwikkeling van de SVH-organisatie;
2. de evaluatie en voorbereidingen in het proces van de RPA
3. activiteiten in het kader van de huisvestingsverordening;
4. diverse activiteiten in het kader van de woonruimteverdeling.

SPECIALE AANDACHT...
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SVH MET HAAR LEDEN 

In 2016 heeft het SVH bestuur een ondernemingsplan uitgewerkt met daarin de 
nieuwe strategie en positionering van SVH. Eén van de voornaamste wijzigingen 
die op basis hiervan is doorgevoerd is de oprichting van vier bestuursadviescom-
missies (BAC’s). In 2018 zijn er BAC’s georganiseerd op de thema’s: voorraa-
dontwikkeling, woonruimteverdeling, duurzaamheid, en huurdersparticipatie. De 
BAC’s zijn samengesteld uit bestuurders, beleidsadviseurs en managers. De BAC’s 
zijn voorgezeten door vier bestuurders uit het SVH-bestuur. De bestuursad-
viescommissies zijn bij elkaar gekomen om de volgende onderwerpen te bespreken: 

ONTWIKKELING SVH-ORGANISATIE...

Er zijn vijf vergaderingen van de BAC voorraadontwikkeling geweest. Hierin is gesproken over:
• Het monitoring van de afspraken uit het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’.
• Kwalitatief onderzoek naar de woningbehoefte.
• Instrumenten zoals de kansenkaart van de Provincie en de monitor watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl.
• Inzet voor de regionale prestatieafspraken op het gebied van voorraadontwikkeling 
• Een flexibele schil voor tijdelijke huisvesting. 

VOORRAADONTWIKKELING

Er zijn vijf vergaderingen van de BAC woonruimteverdeling geweest. Hierin is gesproken over:
• Bestuurlijke themabijeenkomst rondom woonruimteverdeling, met daarbij de doelstellingen en de dilemma’s 

rond woonruimteverdeling. 
• De discussies rondom de nieuwe huisvestingsverordening; definitie schaarste, doorstroming en urgenties en 

bemiddelingen.
• De opzet voor het project klantvisie woningzoekenden.
• Inzet voor de regionale prestatieafspraken op het gebied van woonruimteverdeling.
• Beleidszaken rondom woonruimteverdeling, zoals: de controlelijst signalering, het onderzoek naar urgenties 

en bemiddelingen, het KWH-onderzoek, de monitor vergelijking woonruimteverdeelcijfers en het manifest 
passend wonen.

WOONRUIMTEVERDELING 

Er zijn zes vergaderingen van de BAC duurzaamheid geweest. Hierin is gesproken over:
• Bestuurlijke themabijeenkomst rondom duurzaamheid.
• Regionale analyse van de Aedes routekaart en uitwerking van de eenduidige SVH-variant van de Aedes 

routekaart.
•  Bestuurlijke workshop met de principes van The Natural Step.
•  Inzet voor de regionale prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid.

DUURZAAMHEID

Er is één reguliere vergadering van de BAC huurdersparticipatie geweest. Hierin is gesproken over:
• De regionale samenwerking en ondersteuning van huurdersorganisaties. Daarnaast is het initiatief van 14 

huurdersorganisaties in de regio Haaglanden om zich te verenigen vanuit de BAC ondersteund. De huurder-
sorganisaties hebben in oktober de regionale huurdersvertegenwoordiging opgericht, de Samenwerkende 
Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH).

HUURDERSPARTICIPATIE

JAARVERSLAGEN | 2018
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ONDERZOEK EN ADVIES

SVH INTERNE ORGANISATIE ONTWIKKELING 

Eind 2017 hebben de medewerkers van SVH de nieuwe interne koers voor de 
SVH-organisatie bepaald. Naast het jaarplan is gekeken hoe de organisatie in kan 
(blijven) spelen op ontwikkelingen. De organisatie verandert zich steeds meer in 
een adviesorganisatie. Daarnaast wordt op verschillende aspecten professionaliser-
ing verder ingezet. 

ONTWIKKELING SVH-ORGANISATIE...

Met Koen van der Most als nieuwe data analist is SVH in staat om gevraagd en 
ongevraagd onderzoek te doen. In 2018 zijn door SVH onder andere de volgende 
onderzoeken uitgevoerd: het kwalitatieve woonwensen onderzoek, het onderzoek naar 
woongroepen, het kwalitatieve deel van het onderzoek naar urgenties en bemiddelin-
gen en de regionale analyse van de routekaarten met duurzaamheidsambities. 

FINANCE EN CONTROL Met ondersteuning van Brigitte de Vries, internal auditor van Staedion, is gestart met 
het opzetten van een balanced scorecard met meetbare prestatie indicatoren. Hiermee 
wordt meer focus aangebracht op wat we willen realiseren. De balanced scorecard met 
kritische prestatie indicatoren wordt in 2019 geïmplementeerd.

KLANTBEDIENING Marcia Otten is gestart in de functie van klantadviseur, waarbij zij een visie op de 
klantbediening van SVH gaat implementeren. Enerzijds is de woningzoekende klant van 
SVH, anderzijds zijn dat de corporaties. Voor het bedienen van de woningzoekenden 
wordt in 2019 een brede klantreis met alle corporaties uitgewerkt. 

INNOVATIE Aiman El-Gharabawy is gestart in de functie van adviseur innovatie en automatisering, 
waarbij hij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van automatisering en klantcontact 
volgt en implementeert. In 2019 zal hij vanuit deze functie de implementatie van het 
nieuwe klantvolgsysteem begeleiden en de inzet van nieuwe contactkanalen zoals chat 
onderzoeken.

SECRETARIS RKWH In 2018 is er voor gekozen de taken binnen het secretariaat van de regionale klachten-
commissie te verdelen over twee bestaande medewerkers: Aiman El-Gharabawy en 
Marcia Otten. Marcia bewaakt de inbox van de klachtencommissie en Aiman onder-
steunt de voorzitter en commissie bij de voorbereiding van zittingen en de uitspraken. 
Voor deze oplossing is gekozen omdat is gebleken dat een extern aangetrokken 
secretaris vaak over te weinig inhoudelijke kennis beschikt waardoor klachten die 
voortkomen uit een gebrek aan goede informatie te snel werden vertaald naar klacht. 
Nu functioneert de secretaris ook vaker in een mediation-rol tussen klager en Woon-
net/corporatie.
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Op 20 september 2018 is er samen met de gemeen-
ten, een bestuurlijke startconferentie georganiseerd, 
als een eerste stap om te komen tot nieuwe RPA. Bij 
deze bijeenkomst waren vrijwel alle corporatiebe-
stuurders, wethouders en de gedeputeerde aan-
wezig. Er zijn drie thema’s voor de RPA besproken: 
Voorraadontwikkeling, Duurzaamheid en Wonen & 
Zorg. De thema’s zijn door externe specialisten, sa-
men met corporatiebestuurders, toegelicht. Daarna-
ast werd door Johan Conijn, tezamen met Vestia, stil 
gestaan bij de financiële situatie van de corporaties 
in de regio, in het bijzonder Vestia.

Omdat het verdere proces om te komen tot nieuwe 
afspraken naar 2019 is doorgeschoven is afgespro-
ken dat de huidige RPA van toepassing zijn tot er 
nieuwe afspraken zijn gemaakt. Voor het eerst 
worden deze aan de kant van de gemeente vanuit 
de vrijwillige samenwerking, de bestuurlijke tafel 
wonen, geïnitieerd. Daarnaast zit deze keer voor het 
eerst de regionale huurdersvertegenwoordiging, de 
Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden 
(SHH), aan tafel.
 
Ter voorbereiding op de RPA zijn de volgende onder-
zoeken uitgevoerd:

In 2018 zijn gemeenten en corporaties geïnformeerd 
over de behaalde resultaten op de huidige regionale 
prestatieafspraken door middel van de kerngegeven-
skaart en de (half)jaarmonitor. Ook externe partijen 
zijn via een kerngegevenskaart geïnformeerd over de 
belangrijkste ontwikkelingen in Haaglanden.

REGIONALE
PRESTATIEAFASPRAKEN
EVALUATIE EN INZET

In 2018 zijn de huidige regionale prestatieafspraken (RPA) 
bestuurlijk geëvalueerd. Wederom is de waarde van onderlinge 
afspraken tussen de 15 corporaties en negen gemeenten 
onderschreven. In 2018 zou ook gestart gaan worden met het proces 
om te komen tot nieuwe regionale prestatieafspraken. Door de 
gemeenteraadsverkiezingen is het proces iets vertraagt. 

ABF-Kwalitatieve onderzoek naar 
de woningbehoefte.02 2017

Vervolgonderzoek kwalitatieve 
woningvraag.03 2018

Onderzoek naar urgenties en 
bemiddelingen.04 2018

Regionale analyse van de Aedes 
routekaart en SVH-variant van de 
Aedes routekaart.05

01 Rigo-onderzoek ‘Gaten dichten in 
Haaglanden’ 

2017
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HUISVESTINGS-
VERORDENINGEN

NIEUWE HVO 
In 2018 zijn in samenwerking met de gemeenten 
en SHH drie themabijeenkomsten georganiseerd 
over: schaarste, doorstroming, urgenties en bemid-
delingen en spoedzoekers. 

Het doel van de sessies was om de werking van de 
huidige huisvestingsverordening te evalueren en 
daarnaast te onderzoeken welke verbeteringen er 
nodig zijn in de woonruimteverdeling. 

Deze verbetervoorstellen kunnen zowel hun uit-
werking krijgen in de huisvestingsverordening, de 
RPA als de werkprocessen en spelregels van de 
corporaties. Er is een breed onderzoek gedaan 
onder de urgentiecommissies, gemeenten, corpora-
ties, hulpverlenende instanties en urgenten, over 
de werking van de urgentieregeling en het bemid-
delingsproces. 

Het onderzoek over de urgentieregeling heeft 
geleid tot een versobering van de huidige regeling 
waarbij er wel meer ruimte ontstaat om kwetsbare 
urgenten te bemiddelen. De uitkomsten van het 
onderzoek naar bemiddelingen zal in 2019 leiden 
tot deels nieuwe werkwijzes.

De resultaten van de themasessies zijn waar rel-
evant door de gemeenten verwerkt in concept 
verordeningen. Deze huisvestingsverordeningen 
worden in het eerste kwartaal van 2019 voor in-
spraak vrijgegeven. SVH heeft hiervoor een gener-
ieke inspraakreactie geformuleerd samen met SHH. 
De nieuwe HVO gaat per 1 juli 2019 in. 

ONDERZOEKEN TEN BEHOEVE 
VAN DE HVO
Het volgende onderzoeken zijn opgestart of uitge-
voerd:
• Rigo-onderzoek naar urgenties & bemiddelingen.
• Kwalitatieve onderzoek naar urgenties en bemid-

delingen (uitgevoerd door SVH) als aanvulling op 
het door Rigo uitgevoerde onderzoek.

• Onderzoek naar doorstroomscenario’s door 
Explica.

MONITOREN HVO
In 2018 zijn gemeenten en corporaties geïnfor-
meerd over de behaalde resultaten door middel van 
de kerngegevenskaart en de aanbodrapportage.
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In het verlengde van de HVO is in 2016 de RKWH opgericht. Hier worden 
klachten van woningzoekenden ten aanzien van de toewijzing van sociale huur-
woningen behandeld. In 2018 heeft de commissie 385 klachten ontvangen. 
Daarnaast zijn 8 klachten afgehandeld die nog in 2017 waren binnengekomen. 
Van de klachten die in 2018 inhoudelijk behandeld zijn heeft de commissie er 6 
gegrond verklaard, 1 gedeeltelijk gegrond en 5 ongegrond. Van de 385 ontvan-
gen klachten in 2018 zijn er 367 (95%) niet ontvankelijk verklaard. De reden 
voor niet-ontvankelijkheid was in de meeste gevallen dat de klacht nog niet 
was ingediend bij de organisatie waarop de klacht betrekking had en/of dat het 
niet om een klacht ging, maar om een vraag.

De binnengekomen klachten kunnen worden onderverdeeld in een aantal cat-
egorieën, zoals we zien in de volgende tabel.

KLACHTENCOMMISSIE HAAGLANDEN
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soort klacht ontvankelijk niet ontvankelijk totaal 

vraag of overig 2 186 188 

inschrijfduur 5 37 42 

inschrijving 3 43 46 

betalingsproblemen 1 26 27 

sanctie/blokkade 0 4 4 

woningtoewijzing 10 60 70 

woonruimteverdelingssysteem 0 8 8 

totaal 21 364 385

In 2018 zijn de aanbevelingen vanuit de evaluatie van 2017 doorgevoerd en is 
het reglement van de klachtencommissie aangepast. 
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WOONRUIMTEVERDELING

WOONNET-HAAGLANDEN
SVH maakt voor de automatisering van de woon-
ruimteverdeling gebruik van het landelijke pakket 
van ZIG websoftware. In 2018 zijn drie releases 
uitgevoerd. In totaal zijn hiermee ruim 40 aanpass-
ingen gedaan aan de website en het WBS. Daar-
naast heeft SVH deelgenomen aan de landelijke 
doorontwikkelgroep. 

PRIVACYWETGEVING
Op 25 mei 2018 is de AVG ingevoerd. Ook SVH 
heeft in dit kader de woonruimteverdelings en in-
terne werkprocessen getoetst op de uitgangspunt-
en van de AVG. Daar waar nodig zijn aanpassingen 
in de processen doorgevoerd. Daarnaast heeft SVH 
een privacy-officer aangesteld. Omdat de keuzes 
die SVH maakt van invloed zijn op de processen 
van de corporaties heeft SVH heeft in 2018 een 
bijeenkomst georganiseerd voor managers, privacy-
officers en verhuurmedewerkers van de corpora-
ties. Er zijn in 2018 geen datalekken geconstateerd.

FRAUDE
In 2018 is het bestrijden van fraude met document-
en door woningzoekenden wederom een speerpunt 
van SVH geweest. Er zijn 21 woningzoekenden 
uitgeschreven uit Woonnet-Haaglanden vanwege 
fraude met documenten. Er is vanuit de werkgroep 
fraude gewerkt aan het beleid rondom de preventie 
en opsporing van fraude. Daarnaast is er kennis 
gedeeld en informatie uitgewisseld. De werkgroep 
fraude is in 2018 vijf keer bij elkaar gekomen. In 
2018 heeft SVH ook trainingen georganiseerd 
gericht op het bewustzijn van medewerkers ten 
aanzien van fraude. SVH is met dit item in de pub-
liciteit gekomen.

HUURDERSGEDRAG
In 2018 is met een werkgroep gewerkt aan het 
opstellen van het regionale tweede kansbeleid, dat 
als basis dient voor het protocol ongewenst huur-
dersgedrag. Het protocol is in 2018 ingediend bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2019 wordt het 
nieuwe beleid geïmplementeerd.
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COMMUNICATIE
& KENNIS- 
UITWISSELING

SVH vindt het belangrijk om goed te 
communiceren met haar leden en haar 
externe partners.

Door het versturen van de digitale Nieuwsflits brengt SVH 
haar leden en externen op de hoogte van het belangrijkste 
nieuws vanuit SVH en haar leden. In 2018 is de nieuwsflits 
zeven keer verschenen en deze wordt naar ruim 200 
geadresseerden verstuurd.  De artikelen zijn ook terug te 
vinden op de SVH-website. Bijna elke nieuwsflits bevat een 
interview met een bestuurder. Zo is aandacht besteed aan 
de voorzitterswissel, met het vertrek van Anne Koning en de 
aanstelling van Mohamed Baba. En zijn er interviews afgenomen 
met nieuwe bestuursleden, waaronder Mariette Heemskerk 
(de Goede Woning), Lucas de Boer (Rondom Wonen) en Paul 
Huijsdens (Arcade Wonen). Ook zijn er artikelen geschreven 
over het bezoek van de Zuid-Koreaanse delegatie, de SHH, 
de Bestuurlijke Tafel, de Miljoenennota, het onderzoek naar 
groepswonen en het kwalitatieve woonwensen onderzoek. 
Naast de Nieuwsflits is actief de pers gezocht ten aanzien van 
de volgende onderwerpen: Mohamed Baba als nieuwe voorzitter 
van SVH, de SHH, de bestuurlijke conferentie en fraude in de 
woonruimteverdeling.

socialeverhuurdershaaglanden.nl
De website www.socialeverhuurdershaaglanden.nl bevat 
actuele berichten over de onderwerpen die corporaties 
raken zoals wetswijzigingen, onderzoeken op het gebied 
van wonen of activiteiten van de SVH-leden. Deze artikelen 
worden deels door de SVH-leden aangeleverd. Ook zijn alle 
managementrapportages op de website terug te vinden. In 2018 
is de SVH-website vernieuwd. In 2019 wordt ook het intranet 
gedeelte van de website gelanceerd. Hiermee wordt het mogelijk 
om binnen de werkgroepen informatie te delen.

Belangenbehartiging
Met de Bestuurlijke tafel wonen is in 2018 op 
bestuurlijk -en ambtelijk niveau overleg geweest. 
Ambtelijk zijn er acht afstemmingsoverleggen 
geweest. Vanwege de gemeenteraadverkiezingen 
zijn er maar twee bestuurlijke overleggen geweest.. 
Overleg tussen de voorzitters heeft drie keer plaats 
gevonden. In 2018 is hoofdzakelijk kennisgemaakt 
met de nieuwe wethouders en is gesproken over 
het proces rondom de regionale prestatieafspraken 
en de nieuwe huisvestingsverordening.

In 2018 is er twee keer (F4-)overleg geweest met 
De Vernieuwde Stad, Aedes en de andere drie 
grote regio’s: Amsterdam (AFWC), Utrecht (RWU/
STUW) en Rotterdam (Maaskoepel). 

Kennisuitwisseling & 
cursusaanbod
Alle corporaties in Haaglanden zijn lid van de 
SVH. Daardoor is veel kennis, informatie en 
ervaring aanwezig. De SVH ondersteunt de 
kennisuitwisseling. In 2018 zijn de e-learning 
cursussen ten aanzien van woonruimteverdeling, 
het WBS en de website door de corporaties 
gebruikt. Daarnaast heeft SVH sessies ten 
behoeve van kennisuitwisseling georganiseerd 
met de duurzaamheidsexperts (rondom de 
Aedes routekaart, warmtenetten en rendements-
berekeningen) en de portefeuillemanagers (rondom 
de benchmarktool wat kost de bouw van een 
huurwoning?).
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DE ORGANISATIE
Elke corporatie die lid is van de SVH levert een bestuurslid. 
In 2018 is het bestuur vijf keer bijeen geweest en er zijn 
twee ledenvergaderingen georganiseerd. In bijlage 1 is de 
samenstelling van het SVH-bestuur beschreven. Het SVH 
bestuur werd tot en met februari 2018 voorgezeten door een 
onafhankelijk voorzitter Anne Koning. In maart is deze positie 
binnen het bestuur ingevuld door Mohamed Baba.

WBS-Helpdesk
De WBS-helpdesk wordt bemand door Adrie Vollering en 
Aiman El-Gharabawy. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar. 
De helpdesk beantwoordt vragen van de corporaties per 
telefoon en e-mail. Via de e-mail zijn in 2018 ongeveer 
1.700 vragen binnengekomen. De meeste vragen zijn gesteld 
over het gebruik van het WBS en de website van Woonnet-
Haaglanden. Verder zijn er vragen binnengekomen over de 
regels rondom de woonruimteverdeling, het aanbiedproces, de 
betalingen en het verlengen van de inschrijvingen.

CNS-Helpdesk
De CNS-helpdesk wordt bemand door Thamar Hoekema en 
Koen van der Most. De helpdesk is elke dag bereikbaar. De 
helpdesk beantwoordt vragen per telefoon en per e-mail. 
Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het bouwen van 
rapporten door corporaties en gemeenten. SVH, corporaties 
en gemeenten gebruikten in 2018 de managementinformatie 
op het gebied van de woonruimteverdeling onder andere voor 
de evaluatie van de regionale prestatieafspraken. In 2018 is 
een onderzoek uitgevoerd om de managementinformatie over 
te zetten van CNS naar het gebruiksvriendelijke Power BI. In 
2019 wordt Power BI geïmplementeerd.

Woonnet-Haaglanden
De Woonnet e-mails van woningzoekenden worden 
beantwoord door Romaana Ozir en Sjevon Amatdolah. Op de 
website van Woonnet-Haaglanden is een contactformulier 
waarmee vragen kunnen worden gesteld. Totaal zijn er in 2018 
door de Woonnet-medewerkers ongeveer 26.000 e-mails van 
woningzoekenden beantwoord. Het betreft vragen over onder 
andere de jaarlijkse verlenging, het inloggen op Woonnet-
Haaglanden, de vestigingsdatum, het splitsen en samenvoegen 
van inschrijvingen en de zoekopdracht. 
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De SVH is een netwerkorganisatie, de werkzaamheden worden voor en door de corporaties gedaan. De 
interne werkgroepen vervullen dus een belangrijke functie binnen de SVH. 

In bijlage 1 is een lijst met de deelnemers van de verschillende vaste werkgroepen te vinden. 

VASTE EN TIJDELIJKE WERKGROEPEN

Beleidsgroep

De beleidsgroep is in 2018 
vijf keer bij elkaar geweest. De 
belangrijkste onderwerpen in 
2018 waren: het onderzoek naar 
urgenties en bemiddelingen, 
het KWH-onderzoek onder 
woningzoekenden, doorstrom-
ing, tweede kansbeleid en het 
protocol registratie ongewenst 
huurdersgedrag, de huisvest-
ings-verordening, diverse 
beleidszaken rondom de woon-
ruimteverdeling en (half)jaar 
managementrapportages.

Keyuseroverleg

Het keyuseroverleg richt zich op 
het WBS en de website Woon-
net-Haaglanden. Een keyuser 
is aanspreekpunt op het gebied 
van woonruimteverdeling van de 
corporatie en is verantwoordelijk 
voor de inrichting van het 
woonruimteverdeling systeem 
op corporatieniveau. In 2018 is 
deze groep zeven keer bij elkaar 
geweest. Tijdens de overleg-
gen is hoofdzakelijk gesproken 
over de automatisering (WBS 
en website) en vragen over de 
uitvoering van de woonruimte-
verdeling. Tevens wordt in dit 
overleg aandacht besteed aan 
de uitleg van besluiten die zijn 
genomen in het bestuur en de 
beleidsgroep.

Marktinformatie & 
managementrap-
portages

De werkgroep marktinformatie/
management-rapportages con-
troleert de cijfers in de stan-
daard managementrapportages 
en geeft haar mening over de 
analyse van deze cijfers voordat 
deze naar de beleidsgroep en 
het bestuur gaan. Daarnaast 
zijn ze nauw betrokken bij 
de doorontwikkeling van de 
managementrapportages. De 
werkgroep marktinformatie is in 
2018 vier keer bij elkaar geko-
men. Er is hoofdzakelijk gespro-
ken over ontwikkelingen en 
trends die zichtbaar zijn vanuit 
de (half)jaarrapportage, de aan-
bodrapportages en de overige 
managementrapportages. 

Managers Wonen 
& KCC

In het overleg managers 
wonen/KCC wordt vooral 
aandacht besteed aan besluiten 
die consequenties hebben 
voor de werkprocessen van de 
corporaties of voor de informa-
tievoorziening naar huurders en 
woningzoekenden. De manag-
ers wonen/KCC zijn in 2018 
drie keer bij elkaar gekomen en 
de belangrijkste onderwerpen 
waren: urgenties en bemiddelin-
gen, KWH-onderzoek onder 
woningzoekenden, doorstrom-
ing, fraude en de RKWH.

Naast de vaste werkgroepen worden er ook tijdelijke werkgroepen opgericht die zich richten op specifieke 
thema’s of proceswijzigingen. In 2018 waren er twee tijdelijke werkgroepen: de werkgroep fraude en de 
werkgroep tweede kansbeleid. 
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SVH-BESTUUR EN WERKGROEPEN 2018
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Bestuur, per 31 december 2018

De heer P. Huijsdens Arcade

Mevrouw M. Heemskerk De Goede Woning

De heer K.Karsten a.i. Rijswijk Wonen

De heer L. de Boer Rondom Wonen

De heer W. Krzeszewski Staedion

De heer M. Ensink Stichting DUWO

De heer R. Straver Vestia

Mevrouw D. Braal (vicevoorzitter) Vidomes

De heer A. Zopfi Wassenaarsche Bouwstichting

De heer W. van Dam Wbv. St. Willibrordus

Mevrouw D. Pieters (penningmeester) Wonen MiddenDelfland

Mevrouw M. Duiverman a.i. Wonen Wateringen

Mevrouw K. van Dreven Woningstichting Haag Wonen

De heer M. Baba (voorzitter) Woonbron

Mevrouw M. Straks WoonInvest

De heer P. van Hulten Aedes, vereniging van woningcorpo-

Mevrouw J. van Loon Vereniging SVH

Mevrouw J. Hoft (verslag) Vereniging SVH

Beleidsgroep

De heer R. Rouwendaal Arcade

De heer B. Molenaar De Goede Woning

Mevrouw M. Wendel Rijswijk Wonen

Mevrouw T. Roest Rondom Wonen

Mevrouw C. Geenen Staedion

De heer F. van der Zon Stichting DUWO

De heer M. Kik Vestia

De heer M. Vos Vidomes

Mevrouw M. de Rooij Wassenaarsche Bouwstichting

Mevrouw B. Elshof Wbv. St. Willibrordus

Mevrouw L. van Barneveldt Wonen MiddenDelfland

Mevrouw K. Scherjon Wonen Wateringen

Mevrouw L. Letmaath Woningstichting Haag Wonen

De heer E. Vitner Woonbron

Mevrouw R. Kokke WoonInvest

Mevrouw J. Hoft (voorzitter) Vereniging SVH

Mevrouw M. Otten (verslag) Vereniging SVH
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Overleg managers wonen en KCC

De heer P. Huijsdens Arcade

Mevrouw E. Dubbelman De Goede Woning

Mevrouw L. Verberne Rijswijk Wonen

Mevrouw J. Mulder/ Mevrouw T. Roest Rondom Wonen

De heer D. van Puffelen/ Mevrouw J. Staedion

Mevrouw C. de Korte Stichting DUWO

Mevrouw A. Warman/ T. Spaans Vestia

Mevrouw C. Zeeberg/ De heer T. Mac Vidomes

Mevrouw M. de Rooij Wassenaarsche Bouwstichting

Mevrouw B. Elshof Wbv. St Willibrordus

Mevrouw L. van Spanje/ K. Scherjon Wonen Wateringen

Mevrouw L. van Barneveldt Wonen Midden-Delfland

Mevrouw C. Coppen/ Mevrouw E. van der Woningstichting Haag Wonen

De heer V. van den Hoogen Woonbron Delft

Mevrouw G. Esser WoonInvest

Mevrouw M. Otten (voorzitter) Vereniging SVH

Mevrouw M. Otten (verslag) Vereniging SVH

Keyuser-overleg

Mevrouw A. Wubben Arcade

De heer R. Moesman De Goede Woning

De heer W. Rose Rijswijk Wonen

De heer J. Veerman/Mevrouw M. van den Rondom Wonen

Mevrouw A. Akloe Staedion

Mevrouw Debby Boon/Mevrouw Saskia Stichting DUWO

Mevrouw M. Holdert/Mevrouw S. Zijlstra Vestia

Mevrouw M. Barneveld Vidomes

Mevrouw J. Leiwakabessy Wassenaarsche Bouwstichting

Mevrouw W. van der Toorn Wbv. St Willibrordus

Mevrouw S. de Korte Wonen Wateringen

Mevrouw L. Klok Wonen Midden-Delfland

Mevrouw L. de Ruiter/De heer H. Iserief Woningstichting Haag Wonen

Mevrouw M. Aalbertsberg Woonbron Delft

Mevrouw N. Kuling WoonInvest

Mevrouw A. Vollering (voorzitter) Vereniging SVH

Mevrouw M. Otten (notulist) WoonInvest

De heer A. El-Gharabawy Vereniging SVH
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Werkgroep Marktinformatie/Managementrapportages

I. Verduijn Arcade

De heer R. Meijer De Goede Woning

Mevrouw M. Wendel Rijswijk Wonen

Mevrouw J. Mulder Rondom Wonen

Mevrouw R. Mulder Staedion

De heer J. Jongsma Vestia

De heer F. Aghina/De heer L. Nikolai Vidomes

Mevrouw L. Rodewijk Woningstichting Haag Wonen

Mevrouw I. van der Velde WoonInvest

De heer R. van Til Explica

De heer K. van der Most Vereniging SVH

Aangevuld voor de werkgroep Managementrapportages met:

Mevrouw M. van Waarde Bestuurlijke tafel Wonen

De heer B. Vastenhoud Gemeente Delft

Mevrouw K. Poorter Gemeente Den Haag

Wordt nog ingevuld Gemeente Pijnacker-Nootdorp

wordt nog ingevuld Gemeente Westland

De heer J. Kool Gemeente Zoetermeer

Projectgroep Fraude (tijdelijk)

De heer R. Moesman De Goede Woning

De heer D. van Puffelen/Mevrouw B. de Staedion

De heer T. van Meegen Vestia

Mevrouw B. Elshof/Mevrouw W. van der Wbv. St. Willibrordus

Mevrouw N. Kuling WoonInvest

Mevrouw J. Hoft (voorzitter) Vereniging SVH

De heer R. Henderiks Vereniging SVH
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Primair doelgroep De minima, HT-doelgroep en de Europa-doelgroep samen. 

Primair doelgroep Huishoudens met een minimum inkomen: 
Eenpersoonshuishouden: € 15.925
Meerpersoonshuishouden: € 20.600
Eenpersoons-ouderenhuishouden: € 17.325
Meerpersoons-ouderenhuishouden: € 23.200

HT-doelgroep Huishoudens met een belastbaar inkomen tot de inkom-
ensgrenzen zoals gedefinieerd op de Wet op de Huurtoeslag: 
Eenpersoonshuishouden: € 22.400
Meerpersoonshuishouden: € 30.400
Eenpersoons-ouderenhuishouden: € 22.375
Meerpersoons-ouderenhuishouden: € 30.400

Europa-doelgroep Huishoudens met een belastbaar inkomen tussen dat van de 
HT-doelgroep en de € 36.798.

Europaplus-doelgroep Gezinnen met een belastbaar inkomen boven de doelgroep en 
tot € 41.056.

Prijspeil 2018, bron MG2017-02

Goedkoop Huur tot de kwaliteitskortingsgrens (jongerengrens): € 417,34

Betaalbare voorraad Huur tot de aftoppingsgrenzen (voor 1 en 2 personen: € 
597,30 voor 3 of meer personen: € 640,14)

Sociale huur Huur tot de liberalisatiegrens: € 710,68

Middeldure huur Huur tussen de liberalisatiegrens en ongeveer € 950

Huurgrenzen - Prijspeil 2018, bron MG2017-02
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

STATUTAIRE NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM
Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden te Delft is statutair opgericht op 19 maart 1996.

OMSCHRIJVING VAN DE DOEL-STELLING VAN DE ORGANISATIE
De doelstelling van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden is een goed volkshuisvestingsbeleid 
neerzetten. Dat houdt in dat de aangesloten corporaties er alles aan doen om mensen die aangewezen 
zijn op sociale woningbouw een passende woning te bieden. Dit gebeurt onder andere door bundeling 
van krachten en expertise van de verschillende corporaties binnen de SVH, maar ook door samenwerking 
met de gemeenten en huurdersorganisaties in Haaglanden.

Directeur: Mw. J. van Loon

Bestuur: dhr. M. Baba Voorzitter SVH/ Woonbron

dhr. P. Huijsdens Arcade Wonen

mw. M. Heemskerk De Goede Woning

dhr. K. Karsten a.i. Rijswijk Wonen

dhr. L. de Boer Rondom Wonen

dhr. W. Krzeszewski Staedion

dhr. M. Ensink Stichting DUWO

dhr. R. Straver Vestia

mw. D. Braal Vidomes

dhr. A. Zopfi Wassenaarsche Bouwstichting

dhr. W. van Dam Wbv. St. Willibrordus

mw. M. Duiverman a.i. Wonen Wateringen

mw. K. van Dreven Woningstichting Haag Wonen

mw. M. Straks WoonInvest

mw. D. Pieters Wonen Midden-Delfland  
(Penningmeester)

SAMENSTELLING DIRECTIE EN BESTUUR (D.D. 31.13.2018)
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Verslag van activiteiten

FINANCIEEL  
JAARVERSLAG
2018

De kerntaken van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden 
zijn:
• het opstellen, evalueren en bewaken van de regionale 

prestatieafspraken met de samenwerkende gemeenten in 
de regio Haaglanden;

• het verzorgen en doorontwikkelen van de regionale 
woonruimteverdeling voor de Haaglandse corporaties, 
waaronder het beheren van de regionale website www.
woonnet-haaglanden.nl, het automatiseringssysteem (WBS) 
en het managementinformatiesysteem (CNS) ten behoeve 
van de woonruimteverdeling;

• het coördineren en bewaken van de managementinformatie 
en het uitvoeren van onderzoek;

• het behartigen van de belangen van de aangesloten 
leden en het uitwisselen van kennis en ervaring over de 
werkterreinen van SVH.

De jaarrekening van de vereniging is conform de begroting 
opgesplitst in twee onderdelen, namelijk SVH-bureau en 
Woonruimteverdeling. Voor elk onderdeel worden de baten 
en lasten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt en wordt een eigen 
reserve aangehouden. Het onderdeel Woonruimteverdeling 
wordt in principe bekostigd uit de door woningzoekenden 
betaalde inschrijfgelden. Het bureau wordt bekostigd uit 
contributiebijdragen van de leden. De verdeling van lasten 
die niet rechtstreeks aan Woonruimteverdeling toevallen, 
zoals personeel en huisvesting, worden naar rato van 
begrote activiteiten (uren) verdeeld over SVH-bureau en 
Woonruimteverdeling.

De jaarrekening met betrekking tot het SVH-bureau heeft in 
2018 een positief resultaat van € 32. De jaarrekening met 
betrekking tot de Woonruimteverdeling is afgesloten met een 
positief resultaat van € 119.367.

Inschrijfgelden
De inkomsten uit inschrijfgelden bedragen in 
2018 € 1.788.392. Dat is € 163.392 meer dan 
begroot. De begroting ging uit van een meer 
conservatieve schatting van de groei van het aantal 
ingeschrevenen en daarmee lagere inkomsten uit 
inschrijfgelden.
Op basis van het aantal ingeschreven 
woningzoekenden per 31.12.2018 (137.509) zou 
een bedrag van € 1.718.862,50 aan inschrijfgelden 
ontvangen moeten zijn (inschrijfgeld is € 12,50). 
Het verschil met de feitelijk ontvangen gelden is 
een gevolg van in- en uitschrijvingen gedurende 
het jaar en inschrijvingen en betalingen die net 
voor of na de jaarovergang vallen. Daarnaast 
wordt – conform daarvoor geldende regels - op 
beperkte schaal dispensatie verleend voor de 
betalingsverplichting.

De verschillen zijn beperkt en uit de werking 
van het systeem verklaarbaar. In de voorgaande 
jaren is nadrukkelijk nagegaan of inschrijvingen 
en betalingen via de automatisering inderdaad 
plaatsvinden. De conclusie is dat dit inderdaad 
gebeurt. Ingeschreven woningzoekenden hebben 
betaald of worden bij niet-betaling uitgeschreven. 
Na een meer systematische controle in de 
voorgaande jaren en extra aandacht voor de 
verschillen, is dit jaar op basis van een steekproef 
opnieuw vastgesteld dat het systeem correct 
functioneert.
 

Bestuursverslag
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2018 2017

€ €

ACTIVA:
Materiele vaste activa (4) 47.275 -

Vlottende activa

Vorderingen (1) 8.593 6.866

Overlopende activa (2) 1.691 1.875

Liquide middelen (3) 1.088.994 990.533

1.146.553 999.275

PASSIVA:

Eigen vermogen (5)

   Bureau Reserve 254.493 254.461

   Woonruimteverdeling reserve 597.055 477.688

   Reserve contributieverplichtingen 160.000 160.000

1.011.548 892.149

Korlopende schulden
   Pensioen

   Crediteuren (6) 91.498 67.906

   Overlopende passiva (7) 43.507 39.220

135.005 107.126

1.146.553 999.275

JAARREKENING 
2018
Balans per 31 december 2018 na winstbestemming
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

A - BATEN
    Contributie (7) 200.000 200.000 250.000

    Contributie geassocieerde (8) 3.200 3.200 3.200

    Inschrijfgelden/woonpassen (9) 1.788.392 1.625.000 1.687.822

Totaal: 1.991.592 1.828.200 1.941.022

B - LASTEN
    Afschrijvingen (32) 2.758 - -

    Personeelskosten (11) 767.584 816.980 703.684

    Huisvestingskosten (12) 96.255 96.000 83.986

    Verhuizing kantoor (12) 17.731 10.000 -

    Bestuurskosten (13) 8.975 7.000 10.621

    Bureaukosten (14) 29.566 30.000 23.233

    Communicatie (15) 16.869 23.000 11.341

    Beheer WBS (29) 240.028 246.000 469.058

    Beheer CNS (30) 173.734 168.400 209.466

    Uitvoering Model op Maat (20) 22.754 43.000 7.919

    Nieuwe website Woonnet (22) 265.809 300.000 396.854

    Externe ondersteuning (23) 59.300 75.000 51.843

    Optimalisatie WRV (24) 71.774 70.000 91.684

    Bankkosten Ogone (26) 80.848 75.000 72.791

    Regionale Klachtencommissie (31) 6.000 7.500 8.199

    Regionale Prestatieafspraken (16) 12.268 30.000 24.008

Totaal: 1.872.253 1.997.880 2.164.686
Resultaat voor financiele baten en 119.339 (169.680) (223.664)

C - FINANCIELE BATEN EN LASTEN
    Financiele baten (27) 60 2.000 119

    Financiele lasten (28) - - -

Totaal: 60 2.000 119
Resultaat: 119.399 (167.680) (223.545)

Voorstel resultaatbestemming
Toevoeging Bureau Reserve 32 (11.520) 73.290

Toev. Reserve Contributieverplichting - - -

Toev. WRV Reserve 119.367 (156.160) (296.835)

Totaal: 119.399 (167.680) (223.545)
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WAARDERINGS-
GRONDSLAGEN
Algemene grondslagen voor het 
opstellen van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties-
zonder-winststreven. De waardering van activa en passiva 
en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag 
voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling
Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en, indien van toepassing, bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikname.

Kortlopende vorderingen
De kortlopende vorderingen worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en zijn gelijk aan de 
nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen (statische methode)

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van agio of 
disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs 
gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden 
als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen 
worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit 
niet het geval is.

Grondslagen voor de bepaling van het 
resultaat

De resultaten zijn berekend op basis van historische 
kostprijzen, waarbij de baten en lasten zijn toegerekend aan 
de periode waarop zij betrekking hebben. SVH hanteert 
voor de presentatie van de staat van baten en lasten een 
functionele onderverdeling:
1. SVH-bureau
2. Woonruimteverdeling
De personeelskosten worden door middel van een 
verdeelsleutel toegerekend.

Baten
De overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop 
zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Kosten
De vereniging is niet belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Niet-belastingplichtig
De vereniging is niet belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.
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Inventarisatie Verbouwing Totaal

Materiele vaste activa
    Stand per 1 januari 2018 - - -

    Aanschaffingswaarde - - -

    Saldo herwaarderingen - - -

    Cumulatieve afschrijvingen - - -

    Boekwaarde per 1 jan 2018 - - -

Mutaties

    Investeringen 25.113 24.920 50.033

    Afsschrijvingen (2.196) (562) (2.758)

    Desinvesteringen aanschaffingswaarde - - -

Saldo mutaties: 22.917 24.357 47.275

Stand per 31 december 2018

    Aanschaffingswaarde 25.113 24.920 50.033

    Saldo herwaarderingen - - -

    Cumulatieve afschrijvingen (2.196) (562) (2.758)

Boekwaarde per 31 dec 2018 22.917 24.357 47.275

Het afschrijvingspercentage voor de inventaris is 20% en voor de verbouwingskosten is het percentage 10%
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TOELICHTING
Realisatie 2018 Realisatie 2017

Vorderingen
    Debiteuren 8.593 6.866

8.593 6.866

Realisatie 2018 Realisatie 2017

Overlopende activa
    Pensioen 1.632 1.632

    Netto loon - 124

    Vooruitbetalingen en reserveringen - -

    Nog te ontvangen bedragen - -

    Transitoria Debet 59 119

1.691 1.875

Realisatie 2018 Realisatie 2017

Liquide middelen
    ING betaalrekening 120.583 56.330

    ING pasrekening 329 135

    ING zakelijke spaarrekening 278.379 378.283

    BNG rekening 229.329 95.446

    Roparco Instellingsrekening 460.351 460.328

    Kleine kas 22 12

1.088.994 990.533

Toelichting vorderingen: De vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar. Er is geen sprake van dubieuze vorderingen, waar-
door er geen voorziening dubieuze debiteuren is gevormd.

Toelichting Liquide middelen: De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de vereniging.

Eigen vermogen Stand 1 jan 
2018 Dotatie Onttrekking Resultaat-

bestemming
Stand 31 
dec 2018

Bureau reserve 254.461 - - 32 254.493

WRV reserve 477.688 - - 119.367 597.055

Reserve contributieverpl. 160.000 - - - 160.000

892.149 - - 119.399 1.011.548

*Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Egalisatiereserve SVH-bureau 

Op de balans van 2018 heeft het SVH-bureau door het 
positieve resultaat een eigen reserve van € 32. Dit bedrag 
wordt niet vermeerderd met € 50.000, overheveling uit 
de Reserve contributieverplichtingen. Het SVH-bestuur 
heeft namelijk tijdens de Bestuursvergadering van 22 mei 
2017 ingestemd met een verlaging van de reserve van de 
Woonruimteverdeling door een bedrag van € 160.000 over 
te hevelen naar de Reserve contributieverplichtingen op 
de jaarrekening van het Bureau. Door deze overheveling 
blijven de contributieverplichtingen van de leden in 2018, 
2019 en 2020 gelijk aan het niveau van de contributie in 
2015. De basiscontributie wordt in 2018, 2019 en 2020 
vastgesteld op € 200.000. De € 50.000 worden niet ingezet, 
omdat het vastgestelde streefniveau van de reserve ruim 
is behaald (streefniveau: € 250.000). Dit betekent dat SVH 
in staat is alle verplichtingen die SVH in een jaar aangaat 
en op het SVH-bureau drukken, kan nakomen c.q. dat SVH 
de afbouw van het Bureau ingeval van beëindiging van de 
samenwerking kan bekostigen.

Egalisatiereserve WRV

De reserve van de Woonruimteverdeling bedraagt per 31 
december 2018 € 597.055. In de begroting van 2018 werd 
rekening gehouden met een onttrekking van € 156.160 
uit de reserve ten behoeve van het resultaat van de 
Woonruimteverdeling. Dit is door het bestuur goedgekeurd 
bij de vaststelling van de begroting 2017 op 14 november 
2016. Maar dit is niet nodig geweest, zo blijkt, want het 
resultaat is ondanks de nodige uitgaven positief.
Het streven is een egalisatiereserve Woonruimteverdeling 
aan te houden van ± € 500.000 om eventuele tegenvallende 
inkomsten uit de inschrijfgelden op te kunnen vangen en om 
noodzakelijke extra investeringen in de automatisering te 
kunnen doen, bijvoorbeeld vanwege wijzigend rijksbeleid.
Totaal heeft SVH een reserve van € 1.011.548. SVH houdt 
dit bedrag (voorlopig) aan als reserve in verband met 
toenemende toekomstige onzekerheden, zoals de mogelijke 
opzet van een landelijk woonruimteverdelingssysteem 
waardoor andersoortige samenwerkingsverbanden ontstaan 
en zodoende ook de inkomsten kunnen veranderen.

Realisatie 2018 Realisatie 2017

Crediteuren
    Pensioen - -

    Crediteuren 91.498 67.906

91.498 67.906

Overlopende passiva
    Netto lonen - -

    Loonbelasting 19.441 17.873

    Reservering vakantiegeld 24.066 21.347

43.507 39.220

Toelichting crediteuren: Alle schulden opgenomen onder de crediteuren, hebben een looptijd < 1 jaar.
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NIET IN DE BALANS 
OPGENOMEN 
Huurverplichting

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden is een meerjarige 
huurverplichting aangegaan met De Goede Woning tot en met 
30 september 2028. Het huurcontract is ingegaan per 1 oktober 
2018. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 89.383,-.
Dit is nog zonder de aftrek van de huurkorting van 20% 
gedurende de eerste 5 jaar, die evenredig verdeeld wordt over 
de maandbetalingen. Na aftrek van de huurkorting bedraagt de 
jaarlijkse huurverplichting € 81.895,-.

Voorziening aanspraken tekorten 
pensioenvoorzieningen

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor 
de Woningcorporaties (SPW) is een zogenaamde salaris-
diensttijdregeling. Als aangesloten werkgever bij SPW is 
SVH slechts verplicht een vooraf door het bestuur van SPW 
vastgestelde premie te betalen. Er bestaat geen enkele 
reglementaire of statutaire verplichting om eventuele tekorten van 
het pensioenfonds aan te zuiveren. Ook bestaat er geen enkele 
aanspraak van aangesloten werkgevers op eventuele opgebouwde 
buffers.
Er zijn geen financiële consequenties doordat er geen enkele 
reglementaire of statutaire verplichting is om eventuele tekorten 
van het pensioenfonds aan te zuiveren. Deze informatie is 
verstrekt door SPW.

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds is eind 
december 2018 115,9% (ultimo 2017: 113,4%).
De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2018 op 125,5%. Het 
fonds heeft dus een reservetekort. Zolang er een reservetekort 
is wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder ingediend 
waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit het 
reservetekort kan komen.
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

A - BATEN
    Contributie (7) 200.000 200.000 250.000

    Contributie geassocieerde (8) 3.200 3.200 3.200

    Rente (27) 46 1.000 23

203.246 204.200 253.223

B - LASTEN
    Afschrijvingen (32)

    Afschrijvingen inventaris 242 - -

    Afschrijvingen verbouwing 62 - -

303 - -

    Personeelskosten (11)

    Personeelskosten 131.523 129.060 124.660

131.523 129.060 124.660

    Huisvestingskosten (12)

    Huur kantoorruimte 11.532 10.560 10.078

    Verhuizing kantoor 1.892 1.100 -

13.424 11.660 10.078

    Bestuurskosten (13)

    Bestuurs-/ledenvergadering - 2.000 -

    Overige bestuurskosten 8.975 5.000 5.084

    Ext. ondersteuning: nieuwe leden - - 5.537

8.975 7.000 10.621

    Bureaukosten (14)

    Adm. kosten & accountant 17.705 20.000 16.250

    Overige bureaukosten 7.439 4.000 2.730

    Bankkosten 4.423 6.000 4.253

29.566 30.000 23.233
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    Communicatie (15)

    Digitale nieuwsbrieven/website 5.906 10.000 11.341

    Foyers - 10.000 -

    Bouw en beheer communicatieplatform 10.963 3.000 -

16.869 23.000 11.341

    Regionale Prestatieafspraken (16)

    Regionale prestatieafspraken 2.554 15.000 -

203.214 215.720 179.933

Resultaat: 32 (11.520) 73.290

Voorstel resultaatbestemming
Toevoeging Bureau Reserve 32 (11.520) 73.290

Toev. Reserve Contributieverplichting - - -

Toev. WRV Reserve - - -

32 (11.520) 73.290
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TOELICHTING BUREAU

Algemeen
De bestaande jaarlijkse bijdrage van de leden maakte dat een 
geleidelijke opbouw van de reserve naar het beoogde niveau 
van € 250.000 mogelijk was. Dit punt is door de huidige 
toevoeging bereikt. De feitelijke resultaatontwikkeling van 
het bureau wordt blijvend gevolgd om te zien of de reserve 
voldoende blijft of dat de bijdrage van de leden aangepast 
zou moeten worden. Het resultaat voor het bureau is meer 
dan begroot.

Baten
De baten (7 en 8) bij het SVH-bureau zijn vrijwel gelijk aan 
de baten die in de begroting zijn opgenomen. De rente 
(27) inkomsten zijn wel lager uitgevallen in verband met 
rentedaling voor spaartegoeden bij ING.

Lasten
Afschrijvingen inventaris (32)
Door de verhuizing naar de nieuwe kantoorlocatie te 
Zoetermeer heeft SVH er in overleg met de penningmeester 
voor gekozen de kosten voor de inboedel/inventaris 
en ICT-hardware over 10 of 5 jaar af te schrijven. In 
het huurcontract met Vidomes (en voorheen ook met 
DUWO) waren de kosten voor inboedel/inventaris en ICT-
hardware in de huurprijs opgenomen. De afschrijvingen 
worden naar rato van gemaakte uren over Bureau en 
Woonruimteverdeling verdeeld. 

Personeelskosten (11)
De totale personeelskosten zijn lager dan begroot: 
€ 767.584 (begroot € 816.980). Dit komt omdat de vacature 
‘secretaris regionale klachtencommissie’ grotendeels 
binnen de bestaande uren van SVH is opgevuld. De 
personeelskosten bestaan uit salarissen en overige 
personeelskosten. De salariskosten zijn verdeeld op basis 
van de werkelijke personeelskosten over Bureau (16%) en 
WRV (84%). De overige personeelskosten zijn verdeeld op 
basis van werkelijke personeelsuren over het Bureau (11%) 
en WRV (89%).

Salariskosten Bureau bestaan uit:
• 50% Directeur (± 18 uur)
• 50% Bestuurssecretaris (± 16 uur)
• 10% Coördinator Beleid (± 3 uur)
• 10% Coördinator Informatievoorziening & Financiën (± 

3 uur)

Uitgegaan is van het salarisniveau van 2018, de 
aanpassingen volgens de CAO 2017-2018 en de periodieke 
verhogingen. De ten laste van de werkgever komende 
kosten, zoals premies, sociale verzekering en ziekteverzuim-
verzekering, pensioenpremies, overhevelingstoeslag, et 
cetera, zijn hierin opgenomen. Opgave van deze lasten 
is gedaan door de coördinator Informatievoorziening 
en Financiën en bevestigd door Ruitenburg adviseurs & 
accountants.
In de bestuursvergadering van 21 november 2013 heeft 
het SVH-bestuur besloten de overige personeelskosten 
te verdelen naar rato van gemaakte uren over Bureau en 
Woonruimteverdeling.

Overige personeelskosten Bureau bestaan uit: 
• 50% vergoeding leaseauto directeur (€ 8.298)
• 11% opleidingsbudget (€ 1.222)
• 11% uitkeringen verzekeringen (€ 600)
• 11% verzekeringen (€ 2.432)
• 11% overige personeelskosten (€ 961)

De totale personeelskosten Bureau zijn begroot op 
€ 129.060. De werkelijke kosten zijn in 2018 € 131.523. 
Er is meer uitgegeven aan Verzekeringen dan begroot. Dit 
komt door het aangaan van een goed arbocontract met 
Arbo Zeker Plan begin 2018 met verzuimverzekering en 
verzekering voor de inventaris bij verhuizing naar ons nieuwe 
kantoor. Ook is iets meer uitgegeven aan opleidingen.
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Huisvesting (12)
De totale kosten voor huisvesting zijn vrijwel als begroot (€ 
96.255 in plaats van € 96.000).
In de bestuursvergadering van 21 november 2013 heeft 
het SVH-bestuur besloten de huisvestingskosten te 
verdelen naar rato van gemaakte uren voor Bureau en 
Woonruimteverdeling.
De hoogte van het bedrag is gebaseerd op:
• Tot 1 oktober 2018: de werkelijke huisvestingskosten 

gebaseerd op het huurcontract met Vidomes voor het 
ter beschikking stellen van kantoorruimte (inclusief 
meubilair), systeembeheer, telefoonkosten en 
vergaderruimten.

• Vanaf 1 oktober 2018: het nieuwe huurcontract met De 
Goede Woning.

De kosten in 2018 zijn verdeeld over het bureau en de 
woonruimteverdeling op basis van de verhouding van de 
inzet van uren (11% bureau - 89% woonruimteverdeling). 
Op de post bureau was begroot een bedrag van € 10.560. 
Werkelijke uitgaven: € 11.532.

Onder deze post vallen ook de kosten voor de verhuizing 
naar het kantoor te Zoetermeer. Voor de verhuizing is 
totaal € 10.000 begroot en deze kosten zijn verdeeld over 
het bureau en de woonruimteverdeling op basis van de 
verhouding van de inzet van uren (11% bureau – 89% 
woonruimteverdeling).
De werkelijke kosten zijn iets hoger dan begroot. Voor het 
bureau is € 1.892 uitgegeven (begroot: € 1.100). Hierover is 
overleg gevoerd met de penningmeester, die de extra kosten 
vooraf heeft geaccordeerd.

Bestuurskosten (13)
De kosten zijn hoger dan begroot (€ 8.975 in plaats van de 
begrote € 7.000). De extra kosten worden verklaard door:
• De eenmalige kosten voor de wijziging van de statuten.
• Het maandsalaris van de maand januari en de 

afscheidsvergoeding van € 1.500 euro aan de 
toenmalige voorzitter SVH (in de begroting was daar 
geen post voor opgenomen).

• Drukwerk voor de jaarverslagen.
Er zijn geen kosten gemaakt voor de bestuurs- en 
ledenvergaderingen.

Bureaukosten (14)
De bureaukosten zijn lager uitgevallen dan begroot 
(€ 29.566 in plaats van de begrote € 30.000). Dit komt met 
name door lagere administratie- en accountantskosten en 
lagere bankkosten.

Communicatie (15)
De totaalkosten voor communicatie zijn lager dan begroot 
(€ 16.869 in plaats van de begrote € 23.000). Er is minder 
uitgegeven aan digitale nieuwsbrieven, omdat steeds meer 
artikelen door de interne SVH-communicatieadviseur 
worden geschreven. Verder is wel meer uitgegeven aan de 
Bouw en het Beheer van het communicatieplatform omdat 
de functionaliteit toch rijker moest zijn voor een goede 
ondersteuning van de medewerkers en leden. Dit waren 
onvoorziene kosten.

Regionale Prestatieafspraken (16)
Er is veel minder uitgegeven aan de regionale 
prestatieafspraken dan begroot € 2.554 in plaats van 
€ 15.000. In september is een bestuurlijk foyer 
georganiseerd als start van de bestuurlijke discussie over de 
regionale prestatieafspraken. Daarna is geen extern overleg 
meer gevoerd over de regionale prestatieafspraken omdat 
de gemeenten meer tijd nodig hadden zich intern voor te 
bereiden.

Resultaat Bureau:
+ €32. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de reserve 
Bureau.
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

A - BATEN
Inschrijfgelden (9) 1.788.392 1.625.000 1.687.822

Rente (27) 14 1.000 96

1.788.406 1.626.000 1.687.919

B - LASTEN
Afschrijvingen (32)

    Afschrijving inventaris 1.954 - -

    Afschrijving verbouwing 500 - -

2.455 - -

Personeelskosten (11) 636.060 687.920 579.024

636.060 687.920 579.024

Huisvestingskosten (12)

    Huur kantoorruimte WRV 84.724 85.440 73.908

    Verhuizing kantoor 15.839 8.900 -

100.563 94.340 73.908

Beheer WBS (29)

    Hosting, support en onderhoud WBS 178.810 200.000 266.910

    Doorontwikkeling WBS 66.906 50.000 159.807

    Licentiekosten gemeenten -5.687 (4.000) (6.100)

    Cursus WBS - - -

    Project: implementatie WBS - - 48.440

240.028 246.000 469.058

Beheer CNS (30)

    Hosting, support en onderhoud CNS 106.223 110.000 93.821

    Doorontwikkelkosten CNS 35.657 25.000 31.069

    Standaardmanagementrapportages 34.957 35.000 37.338

    Licentiekosten gemeenten -3.103 (1.600) (2.520)

    Project: standaard WBS - - 49.758

173.734 168.400 209.466

    Aanmaak/verzending brieven 5.112 16.000 7.919

    Bouw en beheer communicatieplat- 17.642 27.000 -

22.754 43.000 11.341
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Website woonnet-haaglanden (23)

    Analyse, onderzoek en communicatie - 5.000 -

    Hosting- en onderhoudskosten internet 170.511 200.000 143.065

    Koppeling externe bronbestanden 27.326 20.000 114.074

    Doorontwikkelingskosten 67.973 75.000 97.519

    Project- implementatie website - - 42.195

265.809 300.000 396.854

Externe ondersteuning (25)

    Advies en interimkosten 28.241 25.000 22.960

    Woonruimteverdelingsonderzoek 29.055 25.000 28.883

    Organisatieontwikkeling 2.005 25.000 -

59.300 75.000 51.843

Optimalisatie woonruimteverdeling (22)

    Kennismiddagen en Foyers 12.863 15.000 16.050

    Optimalisatie woonruimteverdeling 28.661 25.000 30.259

    Kredietcheck 30.250 30.000 45.375

71.774 70.000 91.684

Bankkosten Ogone (26) 80.848 75.000 72.791

Regionale Klachtencommissie (31) 6.000 7.500 8.199

RPA: Evaluatie (16) 9.713 15.000 24.008

1.669.038 1.782.160 1.984.754

119.367 (156.160) (296.835)

Resultaat

Voorstel resultaatbestemming
Toevoeging Bureau Reserve - - -

Toevoeging Reserve Contributieverpl. 119.367 (156.160) (296.835

Toevoeging WRV Reserve - - -

119.367 (156.160) (296.835)
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TOELICHTING WRV

Algemeen
Voor 2018 is sprake van een positief resultaat inzake de 
Woonruimteverdeling. Dit wordt veroorzaakt door geplande 
investeringen die deels doorgeschoven zijn naar 2019, 
doordat op posten minder uitgegeven is dan begroot en 
doordat meer inschrijfgeld ontvangen is dan begroot.

Baten
Inschrijfgelden/woonpassen (9)
Het daadwerkelijke aantal ingeschreven woningzoekenden 
bedroeg op 31.12.2018: 137.509. De totale inkomsten uit 
de inschrijfgelden waren daardoor hoger dan begroot: 
€ 1.788.392 in plaats van de begrote € 1.625.000.

Bijdrage uit de reserve
Onder bestuursbesluit is voor 2018 € 160.000 
overgeheveld naar de Reserve contributieverplichtingen 
op de jaarrekening van het Bureau. Op de balans per 31 
december 2018 staat voor de Reserve Woonruimteverdeling 
een bedrag opgenomen van € 597.055. Zie ook paragraaf 
Egalisatiereserve SVH-bureau en paragraaf Egalisatiereserve 
Woonruimteverdeling (p.12) voor meer toelichting rondom 
de reserves.

Lasten
Afschrijvingen inventaris (32)
Zoals bij de bureaukosten al is beschreven heeft SVH er in 
overleg met de penningmeester voor gekozen de kosten 
voor de inboedel/inventaris en ICT-hardware over 10 of 
5 jaar af te schrijven. De afschrijvingen worden naar rato 
van gemaakte uren over Bureau en Woonruimteverdeling 
verdeeld.

Personeelskosten (11)
De personeelskosten bestaan uit salarissen en overige 
personeelskosten. De salariskosten zijn verdeeld op basis 
van de werkelijke personeelskosten over Bureau (16%) en 
WRV (84%). De overige personeelskosten zijn verdeeld op 
basis van werkelijke personeelsuren over het Bureau (11%) 
en WRV (89%).

Salariskosten WRV bestaan uit:
- 50% Directeur (± 18 uur)
- 50% Bestuurssecretaris (± 12 uur)
- 100% Coördinator Helpdesk (33 uur)
- 100% Beleidsadviseur (36 uur)
- 90% Coördinator Beleid (± 29 uur)
- 90% Coördinator Info voorziening & Financiën (± 27 uur)
- 111% Medewerker Woonnet (2 x 20 uur)
- 33% Medewerker Helpdesk (12 uur)
- 155% Seniorenmakelaar (56 uur)

Daarnaast zijn hierin opgenomen:
- 50% vergoeding leaseauto directeur (totaal € 8.365)
- 89% opleidingsbudget (totaal € 11.908)
- 89% wervingskosten (totaal € 1.859)
- 89% uitkeringen verzekeringen (totaal € 5.402)
- 89% verzekeringen (totaal € 8.813)
- 89% overige personeelskosten (totaal € 3.412)
De personeelskosten Woonruimteverdeling zijn begroot op 
€ 687.920. De werkelijke kosten in 2018 zijn lager, namelijk 
€ 636.060.

Huisvestingskosten (12)
In 2018 is een bedrag van € 96.000 begroot voor de huur 
van kantoorruimte (2017: € 70.000). De kosten zijn verdeeld 
over het bureau en de woonruimteverdeling op basis van 
de verhouding van de inzet van uren (11% bureau - 89% 
woonruimteverdeling). Op de post Woonruimteverdeling 
betekent dit een bedrag van € 84.724.
Onder deze post vallen ook de kosten voor de verhuizing 
naar het kantoor te Zoetermeer. Voor de verhuizing is 
totaal € 10.000 begroot en deze kosten zijn verdeeld 
over het bureau en de woonruimteverdeling op basis 
van de verhouding van de inzet van uren (11% bureau - 
89% woonruimteverdeling). In 2018 is meer uitgegeven 
dan begroot. Voor de woonruimteverdeling is € 15.839 
uitgegeven (begroot: € 8.900). Voor aanvang van 2018 
was het niet mogelijk om de kosten voor de aanschaf van 
inventaris voor de nieuwe locatie goed in te schatten, omdat 
SVH deze kosten niet eerder heeft gehad. Over de extra 
kosten is overleg gevoerd met de penningmeester, die de 
extra kosten vooraf heeft geaccordeerd.
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Beheer WBS (29)
De totale kosten van het WBS zijn iets lager dan begroot 
(€ 240.028 in plaats van € 246.000). De totale kosten 
voor de automatisering zijn lager dan in het verleden door 
het aangaan van het SaaS contract met Zig. Kosten voor 
verbeteringen in WBS worden zoveel mogelijk gedeeld met 
andere gebruikers en vallen daardoor onder het contract. 
Binnen deze begrotingspost is een budget opgenomen 
voor doorontwikkeling voor specifieke wensen van de regio 
Haaglanden. Dit budget is met € 16.000 overschreden 
omdat in de eerste maanden bleek dat iets meer specifieke 
aanpassingen nodig waren.

Beheer CNS (30)
De kosten van het CNS zijn door de aanpassing van de 
vernieuwde automatisering in september 2017 hoger dan 
begroot (€ 173.734 in plaats van € 168.400). Dit komt 
omdat na livegang van het standaard WBS bleek dat voor 
de aanpassingen in CNS meer tijd nodig was. Een deel van 
deze aanpassingen is in de 1e helft van 2018 uitgevoerd. 
Dit zijn dus eigenlijk overloopkosten uit 2017 die niet waren 
voorzien in de begroting van 2018.

Uitvoering Model op Maat (20)
De productiekosten van de woonruimteverdeling zijn minder 
dan begroot (€ 5.112 in plaats van
€ 16.000). De woningzoekende ontvangt op eigen verzoek 
vrijwel alle correspondentie per mail.
Ook is minder uitgegeven dan begroot aan de Bouw en het 
Beheer van het communicatieplatform.
(€ 17.642 in plaats van € 27.000). Een deel van deze kosten 
zal in 2019 gemaakt worden omdat de livegang van 2018 
uitgesteld moest worden naar 2019.

Nieuwe website Woonnet-Haaglanden (23)
De kosten voor de website zijn lager dan begroot (€ 265.809 
in plaats van € 300.000). Er is minder uitgegeven aan 
analyse en communicatie van de website en ook hosting 
en onderhoud en doorontwikkeling hebben minder gekost. 
Dit komt onder andere ook door het aangaan van het SaaS 
contract met Zig. De kosten voor de externe koppelingen 
zijn wel hoger dan begroot (€ 27.326 in plaats van 
€ 20.000). Dat komt omdat de kosten voor het Nibud 
voor het maken van berekeningen ten behoeve van de 
betaalbaarheid voor het eerst in deze post zijn opgenomen.

Externe ondersteuning (25)
In 2018 is een bedrag van € 75.000 begroot voor externe 
ondersteuning. In 2018 is minder uitgegeven, namelijk 
€ 59.300. Hoewel meer is uitgegeven aan 

fraudeonderzoeken en onderzoeken met betrekking tot 
de woonruimteverdeling, zoals het KWH-onderzoek en 
het onderzoek naar de definitie doorstroming in de regio, 
is minder uitgegeven aan  de organisatieontwikkeling dan 
verwacht.

Optimalisatie Woonruimteverdeling (22)
Voor de optimalisatie van de Woonruimteverdeling zijn in 
2018 iets meer kosten gemaakt dan begroot (€ 71.774 
in plaats van € 70.000). Vanaf oktober heeft SVH haar 
deelname aan de MSCI-tool voor de analyse van vrije 
sectorverhuringen beëindigd omdat deze tool vrijwel geen 
(Nederlandse) deelnemers meer had. Daar staat tegenover 
dat na de zomer wel de analysetool “wat kost de bouw 
van een nieuwbouwwoning” is aangeschaft. In 2018 is een 
kennismiddag georganiseerd voor corporatiemedewerkers 
in verband met Woongemeente.nl. Ook zijn in het najaar 
regionale opleidingen op het gebied van fraudeherkenning 
voor medewerkers georganiseerd.

Bankkosten Ogone (26)
De bankkosten aan Ogone en aan ING voor het gebruik van 
iDeal zijn hoger dan begroot (€ 80.848 in plaats van 
€ 75.000). Dit komt door het indexeren van de bankkosten 
door zowel ING als Ingenico. Daarnaast stijgt het aantal 
inschrijvingen dat via iDeal wordt betaald en daarmee stijgen 
ook de bankkosten. SVH neemt zich voor om in 2019 te 
onderzoeken wat er gedaan kan worden om de stijgende 
bankkosten tegen te gaan.

Regionale Klachtencommissie (31)
In 2017 is gestart met een regionale klachtencommissie. De 
kosten voor deze post vallen in 2018 (net als in 2017) lager 
uit dan verwacht. Dit komt omdat in de tweede helft van 
2018 minder zittingen waren dan eerder verwacht werd.

Regionale Prestatieafspraken (16)
Voor deze post als geheel is minder uitgegeven dan begroot 
(€ 9.713 in plaats van € 15.000). Dit komt omdat het 
onderhandelingsproces om te komen tot nieuwe regionale 
prestatieafspraken, later van start gaat dan gepland. De 
gemeenten blijken meer interne voorbereidingstijd nodig te 
hebben.

Resultaat Woonruimteverdeling 
(€119.367)
Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de reserve 
Woonruimteverdeling.
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Eigen vermogen voor bestelling 254.461 477.688 160.000 892.149

Resultaat 32 119.367 - 119.399

Onttrekking - - - -

Dotatie - - - -

Eigen vermogen na bestemming 254.493 597.055 160.00 1.011.548
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OVERIGE GEGEVENS

Verwerking van het resultaat
In het boekjaar 2018 is een resultaat behaald van: 119.399 
Het resultaat is (vooruitlopend op een besluit van het bestuur) als volgt bestemd:

Gebeurtenissen na balansdatum
Bij het vaststellen van de jaarrekening waren geen feiten bekend, die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum.
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SOCIALE VERHUURDERS HAAGLANDEN

Maria Montessorilaan 19
2719 DB Zoetermeer

079 30 30 000
079 30 30 002

socialeverhuurdershaaglanden.nl
contact@socialeverhuurdershaaglanden.nlCONTACT


