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Inleiding 
 
Voor u ligt een vijf-partijen ‘Prestatieovereenkomst’, welke de ‘Prestatieovereenkomst 2016 – 
2019’ vervangt. Deze Prestatieovereenkomst is in gezamenlijkheid opgesteld door l’escaut 
woonservice, Zeeuwland, Huurdersvereniging l’escaut, Stichting Huurdersbelangen 
Zeeuwland en de gemeente Vlissingen, hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’. 
 

 Doel Prestatieovereenkomst 
Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 van kracht. De wet waarborgt de uitvoering van de 
kerntaak van woningcorporaties, namelijk zorgen dat mensen met een laag inkomen 
(< € 38.035,-- /jaar, prijspeil 2019) en/of mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting 
kunnen voorzien (gezamenlijk te noemen ‘de doelgroep) goed en betaalbaar kunnen wonen.  
 
Onderdeel van de Woningwet is een betere aansluiting van de prestaties van corporaties op 
het lokale volkshuisvestingsbeleid, door een cyclus van woonvisie, het maken van 
prestatieafspraken en het activiteitenoverzicht (het bod op de woonvisie). Samenwerking – 
vanuit ieders eigen rol – is hierbij een belangrijk uitgangspunt.  
 
Deze prestatieovereenkomst is hier resultaat van en benoemt onze gezamenlijke visie en 
bijdragen (prestaties) aan de volgende vijf thema’s:  
• Beschikbaarheid van woningen 
• Betaalbaarheid van woonlasten 
• Energie en duurzaamheid 
• Inzet in wijken en buurten 
• Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg 
 

 Jaarlijks bod op de woonvisie  
De benoemde prestaties in deze overeenkomst vormen het kader voor het jaarlijks door de 
corporaties aan te leveren bod aan de gemeente: een overzicht – afgestemd met de eigen 
huurdersorganisatie – met werkzaamheden en activiteiten voor de komende vijf jaar 
(concreet benoemd voor de eerste 2 jaar) voorzien van een financiële paragraaf.  
Met het jaarlijkse bod maken de corporaties – per thema – duidelijk welke bijdrage zij leveren 
aan de realisatie van het volkshuisvestelijk beleid.  
 
Jaarlijks wordt het bod herijkt en besproken met de gemeente en de huurdersorganisatie. 
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1. Partners in wonen: organisatie en samenwerking 
 
De gemeente, l’escaut, Zeeuwland en de huurdersorganisaties willen samen werken aan het 
wonen in de gemeente Vlissingen. Deze vijf partijen zijn voor de sociale huurders in de 
gemeente de belangrijkste partijen en hebben als gezamenlijk streven dat het goed wonen is 
in Vlissingen.  
 

 Samenwerken op inhoud 
Vóór de vaststelling van beleidsdocumenten die betrekking hebben op de thema’s uit deze 
Prestatieovereenkomst bespreken we die met elkaar. Zo werken we aan beter afgestemd en 
integraal beleid. 
 
We werken samen in een partnerschap, waarbij sprake is van wederzijdse inspanningen, 
vertrouwen en aanspreekbaarheid. We handelen binnen het partnerschap vanuit onze eigen 
kaders, verantwoordelijkheden en mogelijkheden. 
 

 Gestructureerd overleg 
Om elkaar goed geïnformeerd te houden hebben we regelmatig overleg. Mede op basis van 
de vast ijkpunten in de gemeentelijke en corporatie P&C-cyclus, is er bestuurlijk overleg op 
de volgende momenten in het jaar: 
 
- Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in februari en september: bestuurlijke 

vertegenwoordiging van de gemeente en corporaties en een afvaardiging van de 
huurdersorganisaties. 

o Agenda BBO:  
 Zijn er redenen tot wijziging van de Prestatieovereenkomst? 
 Behaalde resultaten van het bod op de woonvisie van voorgaand jaar (februari) 
 Aandachtspunten voor het bod van aankomend jaar (februari) 
 Voortgang van bod op de woonvisie van het huidig jaar (september) 

- Bestuurlijk Overleg (BO) in april, juni en november: bestuurlijke vertegenwoordiging van 
de gemeente en corporaties. 

- Dialoog gemeenteraad: jaarlijks gaan de corporaties in gesprek met de gemeenteraad 
over de behaalde resultaten, de actualiteit en de input voor het bod op de woonvisie van 
aankomend jaar (maart).  

- Vooruitlopend aan elk BBO vindt een zogenaamd vooroverleg (VO) plaats tussen de 
corporatie en haar huurdersorganisatie. 
 

 
 
- Ambtelijke overleggen ter voorbereiding van de BBO’s en BO’s of voor uitwerking van 

dossiers worden naar behoefte ingepland. 
 

  

VOVO

jan. feb. mrt. apr. mei. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.

BBO
BO BO BO

Bod ->
gemeente

Besluit op Bod ->
AW en t.k.n. Raad

Actualisatie
overeenkomst

Bod in dialoog
Corp, HO en gemeente

Gemeenteraad

BBO
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 Wijziging of beëindiging van de Prestatieovereenkomst 
Elk van de Partijen heeft de mogelijkheid om actualisatie van de Overeenkomst te 
agenderen in het Breed Bestuurlijk Overleg als de omstandigheden daar om vragen.  
 
Partijen besluiten gezamenlijk in het Breed Bestuurlijk Overleg welk deel van de 
Overeenkomst en op welke wijze het Convenant wordt geactualiseerd. 
 
Partijen komen gezamenlijk overeen de hiervoor beschreven werkwijze in ieder geval tot 
1 januari 2028 te hanteren. In 2027 evalueren Partijen gezamenlijk met de RvC’s en 
gemeenteraad de werkwijze. De uitkomst van de evaluatie bepaalt op welke wijze de 
totstandkoming van de prestatieafspraken wordt gecontinueerd. 
 
Deze Overeenkomst wordt beëindigd als één of meerdere partijen deze schriftelijk aan alle 
Partijen opzegt. Het staat de resterende Partijen vrij om in een nieuwe samenstelling tot 
hernieuwde afspraken te komen over de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid. 
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2. Beschikbaarheid van woningen 
 
Ruim 6.700 van de 22.000 woningen in Vlissingen behoren tot de sociale huurvoorraad (huur 
t/m de liberalisatiegrens (€ 720,42 /mnd, prijspeil 2019)). De beschikbaarheid van deze 
woningen hangt af van mutaties, prijsstelling en type. Daarbij is de huurvoorraad door 
herstructurering, nieuwbouw, verkoop, investeringen en huurbeleid constant in beweging om 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag. 
 

 Woningmarktonderzoek en wensportefeuilles 
Periodiek wordt door de Corporaties een woningmarktonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
het bepalen van de wensportefeuille, welke richting geeft aan de transformatie van de 
woningvoorraad. Tussentijds uitgevoerd gemeentelijk of provinciaal onderzoek kan leiden tot 
aanvullende of nieuwe inzichten. We bespreken dit op eventuele gevolgen voor de 
Vlissingse sociale woningmarkt. 
 
Indien uit het onderzoek blijkt dat op termijn een afname van de sociale woningmarkt 
gewenst is, behoort verdunning bij herstructureringsprojecten tot de mogelijkheid. 
 

 Voldoende betaalbare en passende woningen 
De Corporaties zorgen dat er voor de doelgroepen voldoende betaalbare woningen 
beschikbaar zijn. Hierbij vertalen we ‘voldoende’ zodanig dat een actief woningzoekende 
binnen maximaal 3 jaar een voor hem/haar passende woning vindt. De woningvoorraad van 
de Corporaties moet passend zijn om aan deze vraag te voldoen. Partijen streven echter 
naar een kortere en beperkte zoekduur. Zodra uit de viermaandelijkse monitor blijkt dat de 
zoekduur structureel oploopt, treden partijen met elkaar in overleg om te bepalen óf en welke 
maatregelen nodig en haalbaar zijn. 
 
De passendheid van een woning is enerzijds financieel gedreven, anderzijds gaat het om het 
type woning in relatie tot bijvoorbeeld de omvang en de leeftijd van het huishouden. Voor dit 
laatste geldt dat de passendheid tussen steden, dorpen en kernen kan verschillen. 
 

 Specifieke huisvestingsvraagstukken 
Het realiseren van beschikbaarheid voor doelgroepen zoals studenten en (internationale) 
werknemers wordt in eerste instantie gezien als taak van de markt. Indien de markt hier niet 
of onvoldoende in voorziet gaat de gemeente met de Corporaties in gesprek over hun 
mogelijke bijdrage aan deze huisvestingsvraagstukken. 
 
Het beheer en exploitatie van woonwagenstandplaatsen en woonwagens is in handen van 
de Stichting Woonwagenbeheer ZuidWest Nederland. We monitoren gezamenlijk, elk vanuit 
onze expertise, de mate van beschikbaarheid van woonwagenstandplaatsen en –wagens en 
zo nodig acteren we hierop. 
 
 

Wat zien we in elk geval terug in het jaarlijks bod? 
- De voorgestane transformatie van de Vlissingse sociale woningmarkt als gevolg van actuele 

woningmarktonderzoeken;  
- De beoogde sloop, nieuwbouw en verkoop van woningen; 
- De beschikbaarheid van woningen meten we o.a. af aan de mutatiecijfers, het aantal 

ingeschreven woningzoekenden en de zoekduur van huurders; 
- De na te streven mate van passendheid bij woningtoewijzing;  
- De eventuele voorgestane transformatie van het aantal woningen t.b.v. specifieke 

doelgroepen;  
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3. Betaalbaarheid van woonlasten 
 
Woonlasten is de opstelsom van de vaste lasten (huur, GWL/energie en gemeentelijke 
heffingen ) om te kunnen wonen. In toenemende mate is de kwalitatieve staat van de woning 
en bewonersgedrag van invloed op de omvang en ontwikkeling van deze lasten.  
 

 Evenwichtige prijs/kwaliteit verhouding 
We streven ernaar de totale woonlasten voor de doelgroepen betaalbaar te houden. 
 
We staan voor een goed en duurzaam wonen in Vlissingen. Woningcorporaties dragen zorg 
voor een woningvoorraad die qua prijsstelling aansluit bij de financiële draagkracht van de 
doelgroepen (‘passend toewijzen’). Een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding van het 
woningbezit is hierbij van belang. Aangezien het verplicht ‘passend toewijzen’ sinds 2016 het 
steeds lastiger maakt om de aanvangshuur af te stemmen op de kwaliteit van de woningen, 
zoeken de corporaties steeds meer naar mogelijkheden om huurprijsdifferentiatie toe te 
passen i.r.t. woonlasten. Een meer aan kwaliteit (o.a. energieprestatie) gerelateerd gematigd 
huurbeleid moet hieraan gaan bijdragen.  
 
Bij energie-investeringen hanteren corporaties het uitgangspunt, dat voor de zittende huurder 
het resultaat van een (eventuele) huurverhoging in combinatie met de energiebesparing 
voordelig is.  
Voor de jaarlijkse huurverhoging streven corporaties naar een gematigde huurontwikkeling, 
in lijn met het in december 2018 overeengekomen Sociaal Huurakkoord: de huurprijs van 
sociale huurwoningen wordt de komende jaren gemiddeld met niet meer dan het 
inflatiepercentage verhoogd (exclusief harmonisatie).  
 

 Energie zuinige(re) woningvoorraad 
Door de woningvoorraad energiezuiniger te maken verminderen we de energielasten en 
dragen bij aan het verlagen van de totale woonlasten; 
 
Samen werken we aan voorlichting en de bewustwording van bewoners dat woongedrag ook 
een rol speelt bij het verlagen van de woonlasten. 
 

 Gemeentelijke inzet 
Voor het realiseren van nieuwbouwwoningen in de sociale huur hanteert de Gemeente 
gereduceerde grondprijzen. Deze worden jaarlijks vastgesteld in  de grondprijsnota. 
 
De gemeente faciliteert starters op de woningmarkt met het uitvoeren van de 
Startersregeling. 
 
De gemeentelijke heffingen maken onderdeel uit van de totale woonlasten. De Gemeente 
hanteert een kwijtscheldingsbeleid voor de gemeentelijke belastingen voor de laagste 
inkomens (vaak ook behorend tot de doelgroepen van beleid). 
 

 Monitoring betaalbaarheid 
Om grip te houden op de betaalbaarheid van de woonlasten voeren we periodiek een 
betaalbaarheidsonderzoek uit waar alle woonlasten in beeld worden gebracht.  

Wat zien we in elk geval terug in het jaarlijks bod? 
- De uitgangspunten van het huurbeleid (streefhuurbeleid, huurverhogingsbeleid en huurbeleid 

i.r.t. energieinvesteringen) ; 
- De beoogde acties en maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger maken van de 

woningvoorraad; 
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4. Energie en duurzaamheid 
 
Verduurzaming en energietransitie zijn de komende tijd de kernwoorden voor de bestaande 
woningvoorraad. Hierin stappen zetten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
bewoners, woningeigenaren en de gemeente. 
 

 Gezamenlijk gedragen visie en beleid 
Samen werken we aan de uitvoering van de landelijke Energieagenda. De Gemeente heeft 
een trekkersrol voor het hiertoe formuleren van een breed gedragen (warmte)visie en beleid. 
De Corporaties zijn een belangrijke partner in de uitvoering en de daartoe te maken keuzes. 
Samen gaan we voor een CO2-neutrale sociale woningvoorraad in 2050. 
 
Voor de Corporaties vormen de afspraken uit het Convenant Energiebesparing Huursector 
en het Lenteakkoord de leidraad om de woonlasten voor de bewoners beheersbaar te 
houden. 
 

 Wel investeren, géén koploper 
We kiezen ervoor qua verduurzaming en energietransitie te investeren in beproefde 
technologieën. Hiermee willen we kostenefficiënt en duurzaam de investeringen plegen die 
nodig zijn. 
 
Tot aan de verkoop doen woningen in te verkopen complexen mee met het regulier 
onderhoud en de duurzaamheidsinvesteringen.  
 

 Stimuleren van bewoners 
We kijken naar de mogelijkheden om bij verkochte sociale huurwoningen de kopers te 
stimuleren tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Het is hierbij nadrukkelijk niet de 
bedoeling om geld uit de sociale huursector naar de markt te laten stromen.  
 
We inventariseren en communiceren de nieuwe mogelijkheden voor het verlagen van het 
huishoudelijk energieverbruik voor onze huurders. 
 
 

 
 

  

Wat zien we in elk geval terug in het jaarlijks bod? 
- De beoogde acties en maatregelen in het kader van de energietransitie 
- De geplande investeringen en maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger maken van 

de woningvoorraad; 
- De energetische ontwikkeling van de woningvoorraad;  
- De geplande investeringen in planmatig onderhoud van het woningbezit;  
- De eventuele beoogde overige acties en maatregelen om de kwaliteit van het woningbezit op 

peil te houden; 
- Het benoemen van actuele mogelijkheden gericht op het verlagen van het huishoudelijk 

energieverbruik; 
- Corporaties stellen richting de gemeente voorwaarden aan hun energetische investeringen 

(o.a. het opstellen van een warmtevisie) 
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5. Inzet in wijken en buurten 
 
Vlissingen kent een zeer gemêleerd palet van buurten en dorpen, qua bewoning, 
woningtypen, aanwezigheid openbaar groen en voorzieningen. Elke buurt of dorp heeft 
daarmee zijn eigen kansen en uitdagingen. Samen maken we de buurt of het dorp. De 
gemeente, corporaties en de huurdersorganisaties dragen hierin hun steentje bij. 
 

 Samen werken aan leefbaarheid 
Bewoners zijn de eerst verantwoordelijke voor het creëren van een prettig woon- en 
leefklimaat. De Gemeente en Corporaties faciliteren en ondersteunen hen daarin, elk vanuit 
hun eigen taakveld en mogelijkheden. 
 
De Gemeente werkt met de inzet van haar wijkcoördinatoren aan de verdere ontwikkeling 
van burgerparticipatie. 
 
De Corporaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor schone en 
prettige wijken. Op basis van vastgestelde en onderling afgestemde ‘Wijkvisies’ – gericht op 
‘wijkbeheer’ dan wel op ‘wijkontwikkeling’ – dragen corporaties bij aan het verbeteren van de 
leefbaarheid in buurten waarin zij een substantieel aantal woningen hebben.  
Wettelijk is het uitgangspunt dat de leefbaarheidsactiviteiten vooral worden ingezet op de 
eigen huurders, het eigen woningbezit en de directe woonomgeving (binnen het wettelijk 
bepaalde maximale bedrag per woning per jaar). 
 

 Inzetten op wijkvisies en wijkgericht werken 
De Gemeente hanteert in de uitvoering van haar taakvelden, zoals ‘beheer en onderhoud 
openbaar gebied’, ‘veiligheid en openbare orde’ en het sociaal domein, een werkwijze waarin 
de wijk centraal staat. Ook de Corporaties opereren vanuit een wijkgerichte gedachte.  
 
Gemeente en Corporaties delen informatie en stemmen in toenemende mate hun visies en 
uitvoeringsplannen op wijkniveau met elkaar af. 
 

 Monitoring leefbaarheid 
Periodiek onderzoeken we de beleving van de bewoners als het gaat om de bebouwde 
omgeving, sociale interactie en het openbaar gebied. Hierbij wordt nadrukkelijk de link 
gelegd met ons eigen handelen in de wijken en buurten 
 
De Gemeente continueert de jaarlijkse burgerschouw in alle wijken. Hiermee wordt een 

expliciet beeld gekregen van de beleving van de openbare ruimte. De Corporaties zijn hierbij 

aangehaakt. 

 

  

Wat zien we in elk geval terug in het jaarlijks bod? 
- De bijdragen en activiteiten die door de partijen worden gedaan ter verbetering van de 

leefbaarheid; 
- De investeringen samenhangend met de maatregelen en activiteiten t.b.v. de verbetering van 

de leefbaarheid;  
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6. Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg 
 
De gemeente, corporaties en de huurdersorganisaties willen dat alle bewoners van de 
gemeente Vlissingen goed wonen en goed kunnen blijven wonen, ook kwetsbare bewoners. 
 

 Strategische afspraken met maatschappelijke organisaties 
De Gemeente werkt samen met veel verschillende organisaties binnen het Sociaal Domein.  
 
We zijn afhankelijk van de inzet van onze maatschappelijke partners om onze klanten goede 
huisvesting in een prettige omgeving te kunnen bieden. Samen met onze partners en 
huurders hebben we hierin verschillende rollen en verantwoordelijkheden, maar ook wensen 
en behoeften. Het is belangrijk dat we die van elkaar kennen. 
 
Meer inzicht in dit netwerk en wederzijdse (strategische) afspraken is gewenst om op een 
goede en efficiënte wijze in te kunnen spelen op de sociaal maatschappelijke opgaven en 
zorg. 
 

 Niet alleen huisvester, maar ook maatschappelijk betrokken 
Gemeente, corporaties en de huurdersorganisaties spannen zich optimaal in om 
doelgroepen goed te kunnen laten (blijven) wonen. De inspanning is daarbij enerzijds gericht 
op het onder steunen bij (het langer) zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen aan mensen 
met een zorgvraag, anderzijds richt het zich op het (opnieuw) huisvesten van doelgroepen 
met een zorgvraag, zoals statushouders en uitstroom uit de maatschappelijke instellingen. 
 
De Corporaties zijn partner in het realiseren van de doelstellingen in het sociaal domein, 
waaronder het bijdragen aan de uitstroom uit de instellingen, het uitvoeren van de 
taakstelling huisvesting statushouders, het verminderen van woonoverlast, de aanpak van 
schulden en het verminderen van het aantal huisuitzettingen.  
 
We continueren de gezamenlijke aanpak van casussen met multi-problematiek. 
 
 
 
 
 
  

Wat zien we in elk geval terug in het jaarlijks bod? 
- De taakstelling huisvesting statushouders en de realisatie ervan; 
- De inspanningen gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen corporatie en 

maatschappelijke instellingen; 
- De concrete maatregelen en acties ten behoeve van het huisvesten van de doelgroepen; 
- De concrete maatregelen en acties ten behoeve van het voorkomen van huurachterstand om 

zo huisuitzettingen te voorkomen;  
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Prestatieafspraken gemeente Vlissingen:  
Bod op de Woonvisie van l’escaut woonservice voor 2020 
Juni 2019 
 

Inleiding 
Prestatieafspraken en bod op de woonvisie 
Op 9 mei 2016 zijn de prestatieafspraken 2016-2019 ondertekend door de vijf betrokken partijen: gemeente Vlissingen, Huurdervereniging l’escaut, 
Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland/Walcheren, Zeeuwland en l’escaut woonservice. l’escaut brengt ieder jaar vóór 1 juli een ‘bod’ van werkzaamheden 
(activiteiten) voor de komende vijf jaar uit (tot en met 2024). Dit in tegenstelling tot wat in de prestatieovereenkomst (afspraak 1.1.2) is overeengekomen 
(jaarlijks het bod vóór 1 juni uitbrengen). Reden hiervan is gelegen in de afstemming met de interne financiële- en beleidsjaarcyclus en de besluitvorming 
daaromtrent. Deze gewijzigde afspraak is mondeling afgestemd met de gemeente.   

Met dit bod geven we aan welke bijdrage wij leveren aan de realisatie van het volkshuisvestelijk beleid in de gemeente Vlissingen. Naast het 
activiteitenoverzicht bevat het bod een financiële paragraaf met een onderbouwing van de investeringen in de activiteiten en de continuïteit van de 
organisatie. Het bod is concreet voor de komende twee jaar (in dit geval 2020 en 2021) en geeft een doorkijk voor de drie jaar daarna (in dit geval tot en 
met 2024). De prestatieafspraken 2016-2019 zijn hierbij kader stellend. De bedragen die genoemd zijn voor de jaren 2020 en 2021 moeten gelezen worden 
als het effect van de genoemde activiteit om de omvang ervan inzichtelijk te maken; het overzicht moet niet gezien worden als een volledige begroting voor 
het komende jaar.  

Jaarlijks wordt het bod herijkt en besproken met de gemeente en met Huurdersvereniging l’escaut.  

Regelgeving corporaties 
Wat betreft beleid en de investeringsruimte bij corporaties is er de laatste jaren veel gewijzigd. Corporaties moeten voldoen aan strengere regelgeving 
rondom financiering, investeringen en woningtoewijzing. Daarnaast is het toezicht op corporaties flink verstevigd en is de investeringsruimte van 
corporaties afgenomen door heffingen (verhuurdersheffing vanuit het Rijk en de saneringsheffing vanuit de Aw). Regelgeving geldend voor corporaties is 
opgenomen in de Herzieningswet Toegelaten Instellingen (Woningwet) die per 1 juli 2015 in werking is getreden. Een belangrijk gevolg van deze Woningwet 
is dat corporaties aanzienlijk minder ruimte hebben om te investeringen in ‘niet-DAEB1’ activiteiten, ofwel ‘commerciële’ activiteiten, en dat corporaties zich 
meer moeten en zullen richten op de doelgroep van beleid (huishoudens met een inkomen ≤ € 38.035,-; prijspeil 2019).  

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) 
Het jaarlijks overzicht van de investeringscapaciteit per corporatie – de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) – ontvangen de corporatie en 
de gemeente normaliter eind mei/begin juni; door de introductie van de beleidswaarde wordt het dit jaar echter pas in augustus. 

                                                           
1 DAEB = Diensten van Algemeen Economisch Belang 
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De IBW is een indicatie van hoeveel geld corporaties maximaal en eenmalig kunnen lenen en uitgeven voor extra nieuwbouw, woningverbetering of 
huurmatiging; het betreft dus het maximaal haalbare eenmalige investeringen en heeft dus geen meerjarig karakter!  

De IBW beoogt de stakeholders van corporaties - onder diverse voorbehouden - aan de hand van drie (investerings)bedragen (nieuwbouw, 
woningverbetering en huurmatiging), inzicht te geven in de financiële mogelijkheden van individuele woningcorporaties. De berekende IBW geeft aan wat 
totaal kan worden besteed als alle ruimte wordt gebruikt voor één post, maar de inzet kan in de praktijk natuurlijk ook worden verdeeld over deze drie 
posten.  

Het is aan de corporatie om – in overleg met gemeente en huurdersorganisatie – een balans te vinden tussen beschikbaarheid (nieuwbouw), betaalbaarheid 
(huurbeleid) en duurzaamheid (woonkwaliteit en betaalbaarheid) door verantwoord te sturen tussen deze bestedingen. Met andere woorden, in welke 
mate we inzetten op nieuwbouw, woningverbetering of juist huurmatiging.  

Bijdrage l’escaut 
l’escaut is de grootste corporatie binnen de gemeente Vlissingen, met ruim 6.000 woningen verspreid over Vlissingen en Souburg.  l’escaut is actief in de 
Vlissingse samenleving en in staat om binnen de financiële kaders ten behoeve van continuïteit van de bedrijfsvoering en rekening houdend met de 
toekomstige woonbehoeften maatschappelijke prestaties te leveren. De corporatie is hierbij gebonden aan de eisen van de Autoriteit woningcorporaties 
(Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). l’escaut levert een bijdrage aan de vijf thema’s benoemd in de prestatieafspraken 2016 -2019, die 
recht doet aan de eigen financiële mogelijkheden.  In het bod hierna wordt onze bijdrage en de voorgenomen investeringen per thema voor de komende 
jaren benoemd en de gevolgen hiervan voor de continuïteit van onze organisatie.  

 

Tot slot 
De omgeving van woningcorporaties zal de komende periode in beweging blijven. De hoogte van de verhuurderheffing, saneringsheffing, 
vennootschapsbelasting en wetgeving zoals passend toewijzen, zijn kritische factoren die ertoe leiden dat we het gekozen beleid jaarlijks scherp moeten 
blijven monitoren en eventueel bijstellen. Kortom volop uitdaging om ons met zijn allen in te blijven zetten voor goed en betaalbaar wonen in Vlissingen, 
naast de grote duurzaamheidsopgave waar we voor staan. We blijven daarvoor investeren in ons woningbezit, leefbaarheid en in de 
samenwerkingsverbanden die hiervoor nodig zijn. De hiervoor beschreven bijdrage is vanzelfsprekend onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden 
en belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving die invloed hebben op ons budget en planning. Met name  de extreem gestegen bouwkosten voor 
nieuwbouwprojecten en de steeds hoger wordende belastingen voor corporaties kunnen onze ambities belemmeren. 
 
Vlissingen, juni 2019 
 
 
Jan Leo van Deemter 
Directeur-bestuurder a.i. 
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Bod voor 2020: activiteitenoverzicht 
Programma Beschikbaarheid van woningen  aantal/investering 

(prognose) 

Bod l’escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2020 2021 

Garantstelling aanbod passende woning voor actief 
woningzoekende binnen 3 jaar 

De gemiddelde zoekduur (duur tussen eerste reactie 
en tekenen huurcontract) was in 2018 gemiddeld 7,1 
maand (2017: 5,3 maand). Door de te verwachten 
lichte stijging van het aantal mutaties – in combinatie 
met geplande start van nieuwe 
herstructureringsprojecten – gaan we er vanuit dat de 
gemiddelde zoekduur de komende twee jaar licht zal 
toenemen. 

 

2.1.1 

6.5.1 

Actief woningzoekende reageert op 
passend aanbod (op basis van 
inkomen en huishoudensgrootte) 

 

  

 

 

Gemiddelde 
zoekduur: 

9 maand 

(prognose) 

 

 

 

Gemiddelde 
zoekduur: 

9,5 maand 

(prognose) 

Gezien de dalende mutatiegraad, wordt een aantal 
van ca. 500 mutaties in 2020 verwacht, t.b.v. 
woningzoekenden (spoedzoekers en reguliere 
woningzoekenden) en directe bemiddeling (t.b.v. 
statushouders, zorggeïndiceerden) 

2.1.1 

  

500 
mutaties 

520 
mutaties 

Doelgroep:  

 passend toewijzen van huishoudens met recht op 
huurtoeslag 

 minimaal 80% vd toewijzingen aan huishoudens 
met een inkomen <= € 38.035 (prijspeil 2019) 

2.1.2 

Ongewijzigde wetgeving  

≥ 95% 

≥ 80% 

≥ 95% 

≥ 80% 
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Omvang van de woningvoorraad 
Het totaal aantal woningen per 01-01-2019 bedraagt 
6.025; verdeeld naar huurklasse:  

Huurklasse Aantal 
woningen 
01-01-
2018 

Aantal 
woningen 
01-01-
2019 

Goedkoop: t/m € 424 2.019 1.806 

Betaalbaar: > € 424 - € 651 3.356 3.489 

Middelduur: > € 651 – € 720 608 679 

Duur: > € 720 (niet-DAEB) 80 51 

Totaal 6.063 6.025 

Door sloop (-183 i.v.m. sloopbesluit/start 
uitverhuizing) en verkoop (-15) en omzetting 
studentenhuisvesting (+ 4 H-S-laan), zal de omvang 
van de woningvoorraad het komende jaar afnemen. In 
2021 wordt weer een toename verwacht door de 
oplevering van nieuwbouw Ravesteynplein (+108) en 
Scheldeterrein (+24).  

2.1.5 

Actuele portefeuillestrategie 2019 

De hierin op genomen vastgestelde 
ideaalportefeuille, is leidend voor het 
aantal woningen (naar huurprijsklasse 
en woningtype) in enig jaar in de 
toekomst. Deze aantallen zijn 
richtinggevend voor het 
portefeuilleplan en de daarin 
opgenomen aantallen 
sloop/nieuwbouw, verkoop en 
verbeteringen.  

Vergunningverlening 
nieuwbouw 

 

Tot: 5.831  
woningen 

Tot: 5.950 
woningen 

Studentenhuisvesting (shv):  
Het totaal aantal studenteneenheden (SEH) bedraagt:  

shv 

Aantal 
eenheden per 
01-01-2018 

Aantal 
eenheden per 
01-01-2019 

Hercules S-laan 33 18 

Foyer 24 24 

Schuitvaartgr. 10 10 

Onzelfstandig 67 52 

V.Dishoeckstr. 52 57 

Engelse Wijk 26 26 

Zelfstandig 78 83 

Totaal  145 135 

 voortzetting omzetting woningen (bij mutatie) 
Van Dishoeckstraat in zelfstandige 
studenteneenheden (SEH) 

 voortzetting omzetting aantal (onzelfstandige) 
kamers Hercules Segherslaan in appartementen 
t.b.v. reguliere verhuur 

 

 

 

2.2.3/ 

2.2.5 

 

 

 

Actuele portefeuillestrategie 2019 

 

 

 

De gemeente stimuleert en 
faciliteert (markt)partijen bij 
de uitbreiding van de 
woonruimte voor studenten in 
Vlissingen.  

Tot: 128 SEH Tot: 130 SEH 
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(Voortzetting van de in 2019 gestarte) sloop 
Ravesteynplein e.o. in 2020; start nieuwbouw (108 
woningen) in 2020.  De beoogde verdunning betreft 
ca. 75 woningen.  

 

2.3.3 

2.4.3 

 Samenwerking 
herstructureringsproject 
vastgelegd in Samenwerkings-
overeenkomst (SOK)  

Tijdige vergunningverlening 

Aanpak openbare ruimte en 
infrastructuur 

  

Verkoop bestaande voorraad (DAEB): (maximaal) 15 
woningen per jaar 

De huidige verkoopvijver van l’escaut zal op 
‘blokniveau’ kritisch bezien worden en daar waar het 
vanuit (toekomstige) leefbaarheid gewenst eventueel 
aangepast (op blokniveau toevoegen/concentreren 
dan wel verwijderen van woningen uit verkoopvijver) 

2.3.9 

Actuele portefeuillestrategie 2019 
Verkoop van woningen moet 
bijdragen aan onze volkshuisvestelijke 
opgaven (ideaalportefeuille) en het 
genereren van financiën hiervoor.   

Handhaving van verkrotting en 
kamerverhuur 

- 15 
woningen 

- 15 
woningen 

In 2021 worden naar verwachting 24 nieuwbouw 
eengezinswoningen op het Scheldeterrein opgeleverd.  

In 2022 wordt in de ‘portefeuillestrategie 2019’ 
rekening gehouden met de oplevering van 108 
nieuwbouw huurwoningen op het Ravesteynplein.  

2.4.2 

Actuele portefeuillestrategie 2019 Tijdige vergunningverlening 

Aanpak openbare ruimte en 
infrastructuur 

+ 24 
woningen 

+ 108 
woningen 

Eind 2019 gaan we het verbeterde 
woonruimtebemiddelingsmodel ZuidWestWonen 
Next Level gebruiken. 

 
  

 
Evaluatie-
moment 

Beschikbaarheid van woningen: doorkijk tot en met 2024 

Om geen verouderd bezit te krijgen blijft l’escaut haar woningbezit vernieuwen. Dit gebeurt door sloop/nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud en energiemaatregelen.  
Omdat de totale voorraad sociale huurwoningen in Vlissingen niet hoeft te groeien, gaan we uit van verdunning. Door verkoop, sloop/herstructurering en nieuwbouw neemt 
onze woningvoorraad tot en met 2024 met ruim 130 woningen af tot ca. 5.880 woningen. Hierbij houden we in de ‘portefeuillestrategie 2019’ vooralsnog rekening met de 
nieuwbouw (dan wel afname) van ca. 100 woningen op het Scheldekwartier (t/m 2024) en met de sloop van het Ravesteynplein e.o. in 2018 e.v. (hierbij moet rekening 
worden gehouden met een verdunning van 75 sociale huurwoningen: sloop van 183 sociale huurwoningen; nieuwbouw 108 sociale huurwoningen).   

In het kader van beschikbaarheid en betaalbaarheid wordt door toepassing van ons huurbeleid gezorgd voor voldoende goedkope en betaalbare woningen, waarbij het 
aandeel betaalbare en middeldure woningen wat zal toenemen; het aandeel dure woningen (huur > € 720) neemt af. Hiermee zorgt l’escaut voor voldoende 
beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep van beleid.  
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Programma Betaalbaarheid van woonlasten  aantal/investering 

Bod l’escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2020 2021 

D.m.v. passend toewijzen (verplicht vanaf 2016) 
wordt rekening gehouden met woonlasten van de 
primaire doelgroep 

3.1.1 

  

≥ 95% ≥ 95% 

Toepassing gematigd huurbeleid, om zo voldoende 
goedkope en betaalbare woningen te hebben en te 
behouden. Dit is terug te zien in de verdeling van 
aantallen woningen per huurklasse (ruim 87% van de 
woningen behoort tot de goedkope en betaalbare 
huurklassen (huur tot € 651,-)).  

Een meer evenwichtige prijs-kwaliteit verhouding 
komt in 2020 door een nieuw geformuleerd 
‘verfijnd’ huurbeleid tot uitdrukking.  

3.2.1 

Actuele portefeuillestrategie 2019 met 
een vastgestelde ideaalportefeuille 

Verschillen in prijs-kwaliteit komt door 
toepassing van het (vernieuwde) 
huurbeleid tot z’n recht.   

Huurbeleid afgestemd met HvL 

(meer) bekendheid geven aan 
kwijtscheldingsregeling 

Toepassing 
vernieuwd  
huurbeleid 

Continueren 
gematigd 

huurbeleid 

Jaarlijkse huurverhoging (maximaal) inflatievolgend 
per 01/07 (prognose) en in lijn met Sociaal 
Huurakkoord. 

Om verdere gelijkheid in huurprijzen (voor zittende 
huurders) te realiseren, wordt een gedifferentieerd 
huurverhogingsbeleid – rekening houdend met 
kwaliteit, energieprestatie en restant levensduur –  
uitgewerkt; insteek is dit beleid vanaf 2020 te 
voeren.  

3.2.1 

Actuele portefeuillestrategie 2019 

Sociaal huurakkoord in wetgeving 
verankerd 

 

Gemiddeld 
maximaal 

2,51% 
(prognose) 

Gemiddeld 
maximaal 

1,46% 
(prognose) 

In afwachting van nieuw ‘verfijnd’ huurbeleid, 
voortzetting energiebeleid, waarbij het voordeel van 
gedane energieinvesteringen, volledig ten goede 
komt aan de zittende huurders; nieuw huurbeleid 
kan hier mogelijk een andere uitwerking aan geven  

3.3.1 

4.1.2 

Actuele portefeuillestrategie 2019 

Uitgangspunt is dat voor de zittende 
huurder het resultaat van een 
(eventuele) huurverhoging i.c.m. de 
energiebesparing voordelig is.  

 

  

Voorlichting aan huurder bij plaatsing zonnepanelen 
(energie bewustwording) en andere 
energieinvesteringen. In 2019 is plan van aanpak 
opgemaakt en krijgt dit nadrukkelijk aandacht bij 
l’escaut.  

3.3.2 

4.2.2 

Samenwerking met HvL aan 
energiebewustwordingsplan 

Samenwerking met Zeeuwland 

 

  



Bod l’escaut Woonservice op de Woonvisie voor 2020          

 

Pagina 7 van 14 
 

D.m.v. ‘woonlastenmodule’ binnen ZWW, worden bij 
het woningaanbod, de geschatte woonlasten (op 
basis van samenstelling huishouden en energielabel 
woning) inzichtelijk gemaakt 

3.3.5 

  

  

Betaalbaarheid van woonlasten: doorkijk tot en met 2024 

Ook ná 2020 blijft l’escaut haar energieinvesteringen en gematigd huurbeleid continueren, om te zorgen voor voldoende goedkope en betaalbare woningen. Door 
toepassing van het gematigde en gewijzigde huurbeleid neemt de omvang van de goedkope en betaalbare voorraad op termijn toe met ca. 10%. Hierbij houden we 
vooralsnog rekening met een jaarlijks inflatievolgende huurverhoging.  

In het kader van de ‘betaalbaarheid van woonlasten’, blijft het vergroten van energiebewustzijn bij bewoners een continue aandachtspunt.  

 

 

Programma Duurzaamheid en kwaliteit  aantal/investering 

Bod l’escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2020 2021 

Energieinvesteringen voor in totaal ca. € 22 miljoen 
(t/m 2027), in bestaande voorraad 

4.1.1 

4.2.5 

Actuele portefeuillestrategie 

 

 
€ 4,4 miljoen € 3 miljoen 

Monitoring van het in 2019 uit te voeren pilot-
project ‘alle electric’ in bestaand woningbezit (2 
grondgebonden woningen en 5 appartementen). Dit 
vindt plaats in het kader van de ‘route naar een CO₂-
neutrale en aardgasloze woningvoorraad’. Eind 2020 
willen we inzichten van mogelijke oplossingen in 
beeld hebben, om zo te komen tot haalbare, 
betaalbare en realiseerbare toepassingen t.b.v. een 
CO₂-neutrale woningvoorraad.  

4.1.1 

4.2.5 
    

l’escaut werkt haar energieinvesteringen op 
complexniveau verder uit in relatie tot de in 2018 
opgestelde ‘routekaart 2050’, om zo in 2050 een 
CO2-neutraal (‘aardgasloos wonen’) woningbezit te 
bereiken en geen onnodige investeringen te doen. In 
2020 wordt dit verder geoptimaliseerd in de 
portefeuillestrategie 2020.  

4.1.1 

In samenwerking en overleg  met 
gemeente,  huurdersvereniging, 
Zeeuwland, netbeheerder en 
warmteleveranciers.  

Warmtevisie gemeente 
Vlissingen (uiterlijk gereed in 
2021); bij opstellen 
samenwerking met 
corporaties. 
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Per 01-01-2019 is de gemiddelde energie index van 
de woningvoorraad 1,43; dit komt overeen met label 
C. Energieinvesteringen resulteren in een 
verbetering van de gemiddelde energie-index: 1,38 
eind 2020 (label B).  

 Ongewijzigde wetgeving (m.b.t. 
energielabeling) 

 
Gemiddelde 
index 1,38 

Gemiddelde 
index 1,30 

L’escaut gaat inventariseren wat de mogelijkheden 
zijn t.b.v. een ‘actieve’ aanpak van gasloos koken 
i.r.t. de opgave CO2-neutraal in 2050 als ook i.r.t. de 
veiligheid in seniorencomplexen 

4.2.4 L’escaut neemt geen kooktoestellen in 
eigendom en beheer 

   

Programma van eisen nieuwbouw: 

 Plaatsing zonnepanelen 

 Nieuwbouwwoningen vanaf nu minimaal 
aardgasloos (wettelijk verplicht) en met een EPC 
van 0,0; daarnaast vanaf 01-01-2020 wettelijk 
verplicht BENG (=Bijna Energie Neutraal 
Gebouw) 

4.2.4 
Actueel bouwbesluit 

 
   

Uitvoering planmatig onderhoud voor in totaal ruim 
€ 6,3 miljoen 

4.2.5 
  

€ 6,3 miljoen € 6,5 miljoen 

Vervolg uitvoering asbestbeleid. In 2018 is de 
bezitsinventarisatie afgerond. Op basis hiervan is er 
een eerste analyse op hoofdlijnen afgerond, welke 
heeft uitgewezen dat in ruim de helft van de 
woningen in meer of mindere mate asbest aanwezig 
is. Nadere analyse in 2019 moet uitwijzen wat per 
complex de sanerings- en communicatiestrategie zal 
zijn. Op termijn worden alle asbesthoudende 
toepassingen uit ons bezit verwijderd (m.u.v. 
ingemetseld/ingestort asbest). Hiervoor heeft 
l’escaut t/m 2039 vooralsnog een ‘voorziening 
asbestsanering’ opgenomen van € 265.000,- per jaar.  

4.2.5 Actuele portefeuillestrategie 

Deelname aan LAVS 
(=Landelijk Asbest Volg 
Systeem)  

€ 265.000,- € 265.000,- 

In 2020 totaal verbetering van minimaal 5% van ons 
woningbezit (sloop/nieuwbouw, renovatie/groot 
onderhoud en energieinvesteringen) 

4.2.5  
 

>=5% >=5% 
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Duurzaamheid en kwaliteit: doorkijk tot en met 2024 

Voor de periode 2020 t/m 2027 is een totaalbedrag van ca. € 22 miljoen begroot t.b.v. energieinvesteringen. Deze investeringen leiden tot een (verwachte) verbetering van 
de energie-index van alle woningen tot minimaal een label B (energie-index <1,41) in 2025.  

De overgang naar een CO2-neutrale woningvoorraad is in de huidige ingerekende energieinvesteringen nog niet volledig meegenomen. Conform het in 2018 vastgestelde 
‘duurzaamheidsbeleidsplan’ om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te bereiken, worden de energieinvesteringen in lijn met de routekaart 2050 uitgewerkt.   

Verdere uitwerking (en uitvoering) hiervan zal in de periode ná 2019 een belangrijk onderdeel zijn en blijven van het energiebeleid van l’escaut. Uitwerking hiervan vindt 
plaats in de begroting en in de portefeuillestrategie 2020. Dat dit een enorme opgave gaat zijn mag duidelijk zijn.    

We blijven minimaal 5% van ons woningbezit per jaar verbeteren.  

 

Programma Leefbaarheid (inzet in wijken en buurten)  aantal/investering 

Bod l’escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2020 2021 

Participatie in de uitvoeringsplannen van de 
Wijkplannen van Bossenburgh en Paauwenburg: 

 Deelname aan de thema’s uit wijkplan 
Bossenburgh, om zo acties te concretiseren 

 Continueren ‘verbetering aanzicht Bossenburgh’ 
(aanspreken en/of aanschrijven bewoners) 

 Continueren deelname wijktafel Paauwenburg 

Participatie in de wijkgerichte aanpak in het algemeen.  

5.1.2 

Gemeente als voortrekker voor de 
wijkgerichte aanpak en Wijkplannen 

Rol van wijkcoördinator en van 
voortrekker van Wijkplannen 

  

Continuering reguliere investeringen leefbaarheid: 

 Ca. 55% van het budget t.b.v. contractonderhoud 
(onderhoud gemeenschappelijk groen (in bezit 
l’escaut), onkruidbestrijding brandgangen, 
schoonmaak-werkzaamheden) 

 Overige 45% t.b.v. overige leefbaarheidsactiviteiten 
(buurtbemiddeling, activiteiten voortkomend uit 
Lemon en bewonersinitiatieven etc.)  

5.1.3 

Leefbaarheidsuitgaven – binnen de 
gestelde regels en voorwaarden – voor 
maximaal € 129,17 (prijspeil 2019) per 
woning p/j toegestaan (Woningwet) 

Uitvoering van ten minste haar 
wettelijke taken op het gebied 
van leefbaarheid, ten behoeve 
van een veilige en kwalitatief 
goede woon- en leefomgeving.  

Contract-
onderhouds

kosten  
€ 145000 

Totaal 
leefbaarheid 
€ 260.000,- 

€ 300.000,- 

Naast de reguliere investeringen in leefbaarheid, 
continuering ‘aanpak brandgangen’ (inventarisatie, 
aanbrengen verlichting en verbetering waterafvoer) 

 
Actuele portefeuillestrategie  

€ 100.000,- € 100.000,- 
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Continuering deelname project buurtbemiddeling 5.2.2 

5.2.3 

Gemeente neemt deel aan project 
buurtbemiddeling 

50% van de totale kosten 
buurtbemiddeling € 35.000,- € 35.000,- 

Afhankelijk van de resultaten van de pilot van project 
“Erbij” tussen Zeeuwland en Orionis, aansluiten bij dit 
(participatie-bevorderend) project om huurders ‘met 
een afstand tot de arbeidsmarkt’ te helpen aan een 
betaalde baan (signaleren en inzet netwerk) 

5.3.1 

  

  

In overleg met gemeente en Zeeuwland wordt in 2020 
verder uitvoering gegeven aan het ‘uitvoeringsplan’, 
voortkomend uit de resultaten van het LEMON 
leefbaarheidsonderzoek 2017:  

 Continueren van de in 2019 opgestarte ‘pop-up 
tafels’ in de Bloemenbuurt e.o., om zo te 
achterhalen wat er leeft en wat de wensen zijn in 
de wijk 

 Oost-Souburg: projectmatige aanpak achterstallig 
tuinonderhoud, uitstraling/woningen  

5.4.2 

 Uitvoering geven aan 
gemeentelijke acties, 
voortkomend uit Lemon  

  

Leefbaarheid (inzet in wijken en buurten): doorkijk tot en met 2024 

Continuering van de reguliere investeringen in leefbaarheid en ‘aanpak brandgangen’, binnen de wettelijk toegestane maximale uitgaven.   

Acties naar aanleiding van de resultaten van het LEMON leefbaarheidsonderzoek in 2017 zijn uitgewerkt in een uitvoeringsplan en zijn en worden uitgevoerd in de komende 
jaren. Een volgend LEMON leefbaarheidsonderzoek is gepland in 2021 (volgens afspraak, één keer in de vier jaar een onderzoek).  

Als corporatie hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor schone en prettige wijken. Door middel van o.a. het houden van klantenpanels, willen we 
onze huurders meer betrekken bij ons beleid m.b.t. allerlei zaken rondom wonen en leven in onze wijken en buurten; samenwerking met de Huurdersorganisatie HvL is hier 
een belangrijk onderdeel bij.  
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Programma Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg  aantal/investering 

Bod l’escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2020 2021 

Huisvesting (bijzondere) doelgroepen:  

 Bemiddeling bij huisvesting taakstelling 
statushouders 

 Bemiddeling bij huisvesting zorg-geïndiceerden 
in de daarvoor aangewezen complexen 

 ‘Spoedzoekers’ (‘urgenten’) in nieuw 
woonruimteverdeelsysteem via ‘direct te huur 
en ‘loting’’ 

 Indien nodig, toepassing hardheidsclausule in 
woonruimteverdeelsysteem 

2.1.1 

6.2.1 

ZuidWestWonen als 
woonruimtebemiddelingssysteem 

Actief woningzoekende reageert op 
passende aanbod (op basis van 
inkomen en huishoudensgrootte) 

 

 

Toetsing aan veiligheidscriterium 

 

Huisvesting 
45 

statushouders 
(taakstelling) 

Huisvesting 
45 

statushouders 
(taakstelling) 

Samen met gemeente blijven monitoren of we met 
het huidige woningbezit en –aanbod, voldoende 
passende en geschikte woningen beschikbaar 
hebben voor senioren en voldoende mogelijkheden 
bieden in het kader van het “langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen”  

6.1.4 

 Daar waar nodig inzet van 
WMO middelen volgens het 
afgesproken beleid   

Op basis van de in de tweede helft van 2019 uit te 
voeren gezamenlijke evaluatie van het traject 
‘vroegsignalering’, in 2020 de verdere optimalisatie 
van het incassoproces om zo (nog meer) 
huisuitzettingen te voorkomen  

Voortzetting van het traject ‘vroegsignalering’ en 
tevens monitoring van de (behaalde) resultaten 
hiervan 

6.4.1 t/m 
6.4.5 

Bijdrage/inzet Porthos en Orionis 

 

 

L’escaut draagt 50% van de kosten 
t.b.v. een medewerker 
‘vroegsignalering’ van Orionis  

Draagvlak voor 
samenwerking en 
monitoring/ evaluatie: waar 
kan het (nog) beter?  

€ 50.000 € 50.000 

Het maken van (strategische) afspraken met 
sociaal-maatschappelijke zorginstanties, ter 
preventie, ondersteuning en aanpak van 
‘kwetsbare huurders en/of huurders met verward 
gedrag’. Dit om te komen tot een duidelijke 
rolverdeling tussen partijen, zodat huurders met 
een zorgvraag (tijdig) de juiste zorg en begeleiding 
ontvangen.  

6.5 

Bijdrage/inzet diverse sociaal-
maatschappelijke zorginstanties .  

Bijdrage aan het komen tot 
samenwerkingsafspraken.  

Specifieke aandacht voor de 
aanpak van multi-
problematiek en mensen die 
geen zorg en/of begeleiding 
willen 
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Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg: doorkijk tot en met 2024 

Continuering huidig toewijzingsbeleid; afhankelijk van resultaten (monitoring van slaagkans) kan eventueel bijstelling van beleid plaatsvinden. Onze inzet is erop gericht om 
blijvend te garanderen dat woningzoekenden binnen 3 jaar een passende woning hebben.  

l’escaut blijft samen met schuldhulpverlening-partners inzetten op vermindering van het aantal huisuitzettingen. Daarnaast zetten we in op een betere en efficiëntere 
(strategische) samenwerking met sociaal-maatschappelijke zorginstanties – in het kader van ‘kwetsbare huurders en/of huurders met verward gedrag’ – zodat deze 
huurders de juiste zorg en begeleiding (kunnen) ontvangen.  
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Financieel 

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk wat het effect is van het bod op de financiële positie van l’escaut. Dit inzicht verschaffen wij op corporatieniveau en is 
gebaseerd op de jaarrekening 2018 en de doorrekeningen binnen onze portefeuillestrategie.  

De (des)investeringen verwerken we in onze (meerjaren)begroting(en). Door temporisering zal het moment van investeren op onderdelen t.o.v. 
doorrekeningen in onze portefeuillestrategie en complextrategiën wellicht afwijken, maar in grote lijnen geeft het verloop van de financiële ratio’s een juist 
beeld van onze financiële positie en continuïteit. De financiële ratio’s zijn gelijk aan de ratio’s welke het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ook gebruikt 
bij hun jaarlijkse beoordeling van onze financiële positie en continuïteit, waarbij l’escaut vanuit het voorzichtigheidsprincipe een marge van 10% toepast.  

Ratio Norm WSW Norm l’escaut 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ICR  (Interest Coverage Rate) > 1,4 > 1,54 2,93 1,81 2,31 2,33 2,31 2,10 

LTV (Loan to Value) < 75% < 67,5% 39,30% 43,78% 46,74% 48,52% 53,84% 54,20% 

Solvabiliteit > 20% > 22% 76,43% 74,04% 72,83% 72,14% 69,41% 69,50% 

Dekkingsratio < 70% < 63% 21,33% 24,10% 25,47% 26,25% 29,11% 29,08% 

 

Toelichting ratio’s 

 ICR (Interest Coverage Ratio): maakt inzichtelijk of de corporatie op korte- en middellange termijn voldoende operationele kasstromen genereert om 
aan haar renteverplichtingen te voldoen. 

 LTV (Loan to Value): maakt inzichtelijk of de vastgoedportefeuille op lange termijn voldoende waarde genereert ten opzichte van de schuldpositie. De 
onderliggende kasstromen houden rekening met het maatschappelijke beleid van de corporatie. 

 Solvabiliteit: geeft inzicht in de eigen vermogenspositie van de corporatie, rekening houdende met het maatschappelijke beleid van de corporatie. 

 Dekkingsratio: beoordeelt in geval van discontinuïteit of de (markt)waarde van het onderpand voldoende is om de schuldpositie af te lossen.  

 
Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) 
De IBW  beoogt de stakeholders van corporaties - onder diverse voorbehouden - vernieuwd inzicht te geven in de financiële mogelijkheden van individuele 
woningcorporaties. Om het voor de stakeholders eenvoudig te houden, is de uitdagende en complexe afweging over lange termijn volkshuisvestelijke 
strategie gereduceerd tot drie eenvoudige bestedingsrichtingen, te weten: sociale nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging. Deze drie bedragen 
geven indicatief de bestedingsruimte aan ten opzichte van de beleidsvoornemens zoals deze zijn aangegeven in de prospectieve informatie (dPi). 
De IBW gaat over de maximaal haalbare eenmalige investeringen en heeft dus geen meerjarig karakter. Bij de berekeningen is uitgegaan van een 
gemiddelde nieuwbouw- of verbeterinvestering in Nederland qua kosten, onrendabele top, WOZ-waarde en dergelijke. Lokaal kan sprake zijn van 
afwijkende veronderstellingen die een ander effect hebben op de bestedingsruimte.  
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Deze bestedingsruimte wordt ook beïnvloed door het financieel beleid van l’escaut. l’escaut hanteert andere ratio’s dan de standaardnormen. Deze 
financiële ‘vluchtstrook’ hanteren we vanwege het prospectieve karakter verwerkt in de ratio’s en het voorzichtigheidsprincipe. Wijzigingen in bijvoorbeeld 
regelgeving en of economische ontwikkelingen kunnen de financiële continuïteit namelijk direct aantasten.  
 

IBW 2019 uitgesteld 
De uitkomsten overeenkomstig het IBW en de l’escaut normering (alternatieve norm) hebben wij nog niet inzichtelijk kunnen maken. De minister van 
Binnenlandse Zaken wil de indicatieve bestedingsruimte (IBW) die ieder jaar wordt gepubliceerd, baseren op een beleidswaarde met een voldoende 
kwaliteitsniveau. Hiertoe worden de gegevens uit de jaarrekening 2018 gebruikt en deze informatie dienen we vóór 1 juli 2019 in. Daarom verschuift de 
publicatie van de IBW van juli naar september 2019. 
 

Gevraagde achtervang in 2020 en 2021 

Om investeringen te kunnen bekostigen, kan het nodig zijn dat we additionele financiering nodig hebben met borging van het WSW. De borging krijgt 
l’escaut alleen als door de gemeente achtervang geboden wordt. Aan de gemeente Vlissingen vragen we achtervang te bieden voor de volgende 
investeringen en herfinancieringen:  

Nieuwbouwinvesteringen 

 Project Ravesteynplein e.o. (105 woningen, € 23,9 mln)  

 Scheldewijk (24 grondgebonden woningen, € 5,1 mln) 

Investeringen bestaand bezit 

 Duurzaamheid / Energie (€ 10,4 mln.) 

Herfinancieringen 

 Eindaflossing Fixe lening BNG Bank (2020, € 6 mln) 

 Eindaflossing Fixe lening NWB Bank (2020, € 5 mln) 

 Eindaflossing Roll over BNG Bank (2021, € 5 mln) 

De werkelijke financieringsbehoefte hangt af van de planning/voortgang van de investeringen en de hoogte van de  positieve operationele kasstromen. 
l’escaut stelt jaarlijks een treasuryjaarplan op.  Indien dit plan is goedgekeurd, sturen we dit jaarplan ter kennisgeving aan de gemeente op. 
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Bijlage 2 Risicomanagement  

 
Risico’s identificeren en het beheersen ervan heeft de afgelopen jaren aan betekenis gewonnen. 
Het beheersen en het managen van risico’s is voor elke organisatie essentieel, zo ook voor l’escaut. 
Hierbij beschouwen we risico’s als de kans dat de geformuleerde doelstellingen niet worden 
gerealiseerd. Het managen van risico’s is van groot belang, te risicovol kan slecht zijn voor een 

organisatie, maar té risicomijdend ook. Dit betekent dat er wellicht kansen blijven liggen. Risico’s 
kunnen financieel zijn, maar ook niet-financieel, denk bijvoorbeeld aan reputatieschade.  
 
Situatie 2020 
l’escaut past risicomanagement toe door op gestructureerde wijze om te gaan met het beheersen 
van risico’s in relatie tot de organisatie- en beleidsdoelstellingen. De doelen die we met 
risicomanagement willen bereiken zijn:  

 
 continue risico’s expliciet maken en een risico alertheid creëren; 
 proactief met risico’s omgaan in plaats van reactief; 
 bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen. 

 

We doen dit op verschillende manieren. Ten eerste is er een lijst met toprisico’s. De stand van 

zaken op deze onderdelen actualiseren we elke vier maanden, totdat het risico in voldoende mate 
beheerst is. Ook voegen we aan elke besluitennotitie een risicoparagraaf toe. Hierin worden de 
risico’s en de impact die met dit besluit samenhangen, benoemd, gekwantificeerd en indien nodig 
worden er beheersmaatregelen genomen. Ook de Balanced Scorecard geeft een indicatie of de 
ondernemingsdoelstellingen behaald zijn, dan wel op schema liggen om te worden gehaald. Deze 
analyseren we per tertiaal en voorzien we van commentaar. Dit alles bespreken we na afloop van 
het tertiaal in het managementoverleg en met de rvc. 

 
Het risico-identificatiemodel wordt gebruikt om risico’s te identificeren (zie hieronder). Het risico-
identificatiemodel toont verschillende thema’s ofwel risicocategorieën met daarbinnen risico’s die 
van invloed kunnen zijn op l'escaut. Het model is ontwikkeld op basis van best practices en 
rekening houdend met het risicobeoordelingskader van het WSW. l'escaut gebruikt het model als 
checklist en ter ondersteuning van de volledigheid van de periodieke analyse. Het model ontwikkelt 
mee met interne en externe veranderingen en wordt periodiek geactualiseerd. 

 

 

 risico-identificatiemodel 

 
 
Het l'escaut risicomanagement model is het geheel van uitgangspunten, organisatorische en 
procesmatige bouwstenen, methoden en technieken voor het toepassen van risicomanagement 
binnen de organisatie. Met het l'escaut model zoeken wij aansluiting bij het WSW-model. 
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l’escaut risicomanagement model 

 
De huidige top-6 strategische risico’s dateert van medio 2019. Hierop ligt de focus voor 
beheersing. Voor deze risico’s zijn, met inbreng van de risico-eigenaar en andere betrokkenen, 

oorzaak/gevolganalyses gemaakt en beheersmaatregelen opgesteld. Per tertiaal rapporteren we 
over de voortgang van de implementatie van de beheersmaatregelen. 
 

De top 6 strategische risico’s waarop de focus van beheersing ligt: 
 

1 
Oud bezit: lage restant levensduur/conditie/slecht 
energielabel/verouderd/woontechnische kwaliteit 

 

2 
Toename kwetsbare huurders/verwarde personen/toename 
sociale/fysieke veiligheidsincidenten 

 

3 Financiële haalbaarheid nieuwbouw (hoge stichtingskosten)  

4 ICT, datakwaliteit, AVG  

5 
Niet voldoen aan/niet versnellen van de 
duurzaamheidsopgave/routekaart 2050 

 

6 
Calamiteiten in wooncomplex 
(gasexplosie/brand/instortingasbest/legionella/etc.) 

 

 
 
Bij beslissingen met financiële impact houdt l’escaut aan dat ze moeten passen binnen de kaders 
van het door haar opgestelde financiële beleid. Dit is in 2019 opnieuw opgesteld en goedgekeurd. 
Daarin zijn onder andere de parameters die het WSW en het AW hanteert opgenomen. 
Voorzichtigheidshalve heeft l’escaut nog een marge van 10% op de voorgeschreven parameters 

gezet. Voor 2021 is een actualisatie van het financieel beleid voorzien. 
 
Risicobereidheid 
Risicobereidheid, of riskappetite is een begrip waar we als l’escaut ook bij stilstaan. Om 
risicomanagement op een goede manier verder te brengen, is het van belang om de 
risicobereidheid gezamenlijk als directie en MT vast te stellen. Risicobereidheid hangt ook samen 
met de risicovolwassenheid (riskmaturity) van de organisatie.  

 

Risicobereidheidscategorieën 

avers 
 

defensief neutraal offensief zoekend 

 
In 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar risicobereidheid in combinatie met de 
risicovolwassenheid van l’escaut en de daarbij passende aan te houden financiële 
veiligheidsmarges. Bij l’escaut noemen we dit de vluchtstrook (dit is de marge bovenop de door 
WSW/AW opgelegde parameters). De conclusie is dat l’escaut, uitgaande van bovengenoemde 

categorieën, wil verschuiven van ‘defensief’ naar ‘neutraal’. Hiervoor is groei in risicovolwassenheid 
een belangrijke te nemen stap. Om daar naartoe te kunnen groeien moet l’escaut organisatiebreed 



3 
 

pro-actiever met risicomanagement omgaan. Begin 2021 is hiervoor een plan opgesteld om dit te 

bereiken. 

Neutraal staat in deze context dan voor: ‘we wegen risico’s en kansen tegen elkaar af, en 
nemen dan een besluit’. Betekenis/consequentie daarvan is dat we bereid zijn om onzekerheid 
te accepteren als de potentiële voordelen groter zijn dan de potentiële risico’s en beleid is gericht 
op beheersing van het risico, waarbij kosten en baten van beheersmaatregelen afgewogen worden. 
Deze keuze, die ook goed past bij de maatschappij gedreven richting waar l’escaut naartoe wil, 
betekent meer dan alleen maar het vastleggen van de risicobereidheid. In 2021 werken we de 

impact van deze keuze voor l’escaut verder uit. 
 
Stappen die in 2020 gezet zijn 
Tweede helft 2020 is gestart met projectmatig actualiseren van alle procesbeschrijvingen, dan wel 
het opzetten ervan waar dat nog niet gebeurd is. Hierbij worden de risico’s en bestaande en/of 
gewenste beheersmaatregelen ook besproken en vastgelegd bij de procesflow. De planning van het 

totaal van de processen loopt door tot in de eerste helft van 2021.  
Verder zijn ook de strategische risico’s verder uitgewerkt met daarbij behorende gewenste 
beheersmaatregelen. Een deel van deze beheersmaatregelen is ondertussen ook al 
geïmplementeerd, waardoor de risico’s in omvang afgenomen zijn. 
 

Risico’s die zich hebben voorgedaan/beheersmaatregelen die zijn genomen 
Als we terugkijken op 2020 zien we meteen twee risico’s die zich hebben voorgedaan. Dit zijn de 

corona-crisis en de ontploffing aan de Hogeweg. De Hogeweg valt onder het door ons als nummer 
zes benoemde risico “Calamiteit in wooncomplex”. De beheersingsmaatregelen die we al hadden 
genomen hebben ons geholpen in deze crisis, maar ook de lering die we uit deze crisis hebben 
getrokken kan ons weer helpen in het nog beter beheersen in de toekomst van vergelijkbare 
crisissituaties. Daarom is deze crisis na afloop geëvalueerd met de betrokkenen. 
Ook corona zorgde voor een crisis, zij het van een hele andere orde. Ook hier hebben we aan het 
begin een crisisteam samengesteld, ook hierbij hebben we gebruik gemaakt van eerdere 

ervaringen in crisisbeheersing. 
 
Vooruitblik 
In 2021 gaan we verder op de ingeslagen weg waarbij we ons vooral focussen op het groeien in 
risicovolwassenheid en de acties die daarvoor nodig zijn. Het doel daarvan is om een betere 
afweging te maken in de beheersing van risico’s en daardoor de gewenste verschuiving in 

risicobereidheid op een verantwoorde wijze te kunnen invoeren. 
In 2021 is het ook weer tijd om de top-risico’s te herijken. Door de beheersing van de risico’s en 

door gewijzigde omstandigheden kan het zijn dat hier een verschuiving ontstaat. 
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Bijlage 3 Treasury  
 
Algemeen  

De kaders voor de uitvoering van treasury zijn vervat in het treasurystatuut en het 
treasuryjaarplan. Het treasuryjaarplan 2020 is de leidraad voor ons treasury handelen in 2020. Het 
treasuryjaarplan is in de auditcommissie en de rvc besproken en door de rvc goedgekeurd en geldt 
daarmee als mandaat voor de af te sluiten transacties. 
 
De samenwerking met Thésor (een door het AFM geaccrediteerde onafhankelijke 
treasuryorganisatie) is gecontinueerd om het treasuryplan uit te voeren. Dit vanwege tevredenheid 

over de samenwerking en de complexiteit van de materie. In de treasurycommissie (gemiddeld 
drie keer per jaar) bespreken we de treasuryrapportage waarin we de (toekomstige) kaspositie van 
l’escaut doornemen, gaan we in op actuele ontwikkelingen op treasurygebied en bespreken we 
gewenste en/of noodzakelijke transacties tijdens dit overleg. 
 
 
Realisatie 

In 2020 waren de volgende vermelde treasury-gerelateerde acties vermeld in het treasuryjaarplan 

voorzien:  
 
1. Het aantrekken van WSW-geborgde financiering tot 30 juni 2021 van maximaal € 35,8 mln 
bestaande uit:  

 € 12,6 mln (financieringsbehoefte 2020)  

 € 4,1 mln (vrijgesteld werkkapitaal)  
 € 19,1 mln (financieringsbehoefte t/m juni 2021). 

 
In 2020 zijn twee leningen aangetrokken: 

 een fixe lening van € 5 mln per 3 augustus 2020 tot 1 augustus 2028, rente 0,077%; 
 een fixe lening van € 5 mln per 1 oktober 2020 tot 1 augustus 2034, rente 0,164%. 

 
Verder hebben we op 3 augustus 2020 € 4 mln opgenomen op een bestaande roll over lening. 

 
2. Overeenkomen dan wel aflossen en eventueel oversluiten van een basisrentelening van € 10 
mln met een opslagherziening per 1 juli 2020. De opslag is opnieuw vastgesteld op 0,26% (tot 1 

juli 2024). 

 
3. Het treasurystatuut actualiseren. In 2020 actualiseerden we treasurystatuut en keurde de rvc 
het goed. 

Het treasurystatuut heeft tot doel nadere formele richtlijnen vast te leggen waarbinnen de 
treasury-activiteiten bij l’escaut dienen plaats te vinden, waardoor financiële – en operationele 
risico’s beheerst worden en een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf 
mogelijk is. Het treasurystatuut heeft door haar aard en inhoud een langdurige werking. De 
normen die onderhoudsgevoelig zijn of een tijdsgebonden karakter hebben, werken we jaarlijks in 

een apart hoofdstuk bij het Financieel Jaarplan uit. 

 

De belangrijkste aanpassingen in het statuut in 2020 zijn: 

 Tegenpartijrisico: Verwijderen van fondsbeleggingen als mogelijke belegging.  
 Definitie van de dekkingsratio aangepast plus de onderpandratio toegevoegd. Conform 

bestuurlijke brief verticaal toezicht.  

 De mogelijkheid beschikbaar gesteld dat de DAEB-tak tijdelijk overtollige middelen van de 
niet-DAEB-tak mag lenen.  

 Verduidelijking bij het aantrekken van een collegiale lening in geval dit zonder 
borgingsvoorziening wordt aangetrokken. 

 Toevoeging dat goedkeuring benodigd is bij het verstrekken van een volmacht voor het 
bezwaren van bezit t.b.v. rekening-courant faciliteit (conform WSW-richtlijn 

kortgeldfaciliteiten).  

 Alinea toegevoegd die het mogelijk maakt om financiering aan te trekken via het digitale 
platform van LIST Amsterdam.  
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4. Onderzoeken of deelname aan LIST Amsterdam gewenst is. LIST Amsterdam geeft 

concurrerende prijzen af en is met regelmaat ook de scherpste partij. De mogelijkheid om 

gebruik te maken van LIST Amsterdam is opgenomen bij het actualiseren van het 

treasurystatuut. 

 
5. Monitoren van de wijzigingen in de zekerheidsstructuur van het WSW en eventuele gevolgen 

daarvan beoordelen. Het WSW is twee jaar geleden gestart met het Strategische Programma 
naar aanleiding van de aanspraak op het risicovermogen door de casussen Humanitas en WSG. 
Eén van de drie pijlers van het programma is de robuustheid van het stelsel. Nieuwe 

ontwikkelingen op dit gebied zijn het jaarlijks in te rekenen obligo en de zogenaamde 
obligolening ter grootte van 2,6% van de geborgde leningportefeuille. De obligolening – wat op 
zichzelf een uniek product is – bestaat uit twee onderdelen. Eerst een geborgde gecommitteerde 
kredietfaciliteit waarvoor een bereidstellingsprovisie van naar verwachting voor zal gaan gelden 
van circa 0,15%-0,20% over het niet opgenomen deel. Het tweede onderdeel ontstaat wanneer 
er getrokken gaat worden op de faciliteit – hierbij is er sprake van ‘financiële stress’ in de 

corporatiesector - en betreft een roll-over lening met variabele hoofdsom. Het WSW geeft aan 
dat de obligolening geen effect heeft op het borgingsplafond van de individuele deelnemer. In 
de vorm van een kredietfaciliteit heeft het ook geen effect op de Loan to Value (LTV) en de 
solvabiliteit. Naar verwachting worden corporaties begin 2021 gevraagd om een obligolening 

aan te trekken. 
 
6. Doorlopend actiepunt: evalueren van de dienstverlening van de huisbank, conform 

treasurystatuut vindt dit jaarlijks plaats. In 2019 heeft dit ook plaatsgevonden. 
 
 
In de derivatenportefeuille resteert nog één swap van € 5 mln. De afloopdatum van deze swap is in 
2021. In de jaarrekening leggen we hierover verantwoording af en gaan we nader in op de 
derivaten. 
 

 
 
 
 

 
  



6 
 

Bijlage 4 Deelnemingen  

 
In de jaarrekening van l’escaut staan de verbindingen vermeld. De activiteiten van deze 

vennootschappen, de financiële belangen, de verstrekte garanties en het deelnemingsresultaat zijn 

in de jaarrekening aangegeven. l’escaut heeft per balansdatum geen personeel uitgeleend aan een 

van de verbindingen. Verder heeft l’escaut een belang van 7,9% in de Stichting Woonwagenbeheer 

en participeren we in VVE’s. Dit deelnamepercentage is afhankelijk van het aandeel van het bezit 

van l’escaut in de betreffende VVE en de breukdelen. 
De juridische structuur van l’escaut ziet er als volgt uit: 
 

 
Figuur Juridische constructie l’escaut inclusief deelnemingen en Stichting Woonwagenbeheer  

 

Stichting Opus 
Opus is een volledige dochteronderneming van l’escaut. De directeur-bestuurder van l’escaut is 
tevens directeur-bestuurder van Opus. Op balansdatum heeft Opus geen bezit meer en vinden 
feitelijk geen activiteiten plaats. Nieuwe projecten in de sociale sector realiseren we binnen 

l’escaut. De financiële positie van Opus BV is positief.  
 

Financiële kengetallen Opus  

  2017 2018 2019 2020 

Netto-omzet € 933.000 € 2.979.000 € 0 € 0 

Resultaat na belastingen € 528.000 € 118.000 -€ 12.000 -€ 2.000 

Eigen vermogen € 1.854.000 € 1.972.000 € 1.960.000 € 1.958.000 

Balanstotaal € 4.412.000 € 2.253.000 € 2.226.000 € 2.224.000 

Solvabiliteit 42,0% 87,5% 88,0% 88,0% 

Current ratio 0,63  8,01  8,35  8,34  

Tabel: Kengetallen Opus-groep 

 
De jaarrekening van de Opus BV is opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. 
Opus past de door de Raad van de Jaarverslaglegging uitgegeven richtlijnen toe waaronder 
Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ in het bijzonder.  
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Resultaat verslagjaar 2020 

Opus schrijft in 2019 rode cijfers: € 2.000 negatief. In 2020 is nog een teuggave van lokale 
belastingen verkregen zodat het verlies beperkt is. Kosten zijn geboekt voor administratie en 
opstellen jaarrekening van Opus.  
 
Prognose Opus 
De financiële positie van Opus is positief. Vanaf 2020 is de prognose van Opus zonder exploitatie 

begroot. De verwachte jaarlijkse resultaten bedragen € 5.000 negatief. Dit zijn kosten voor 
administratie, opstellen jaarrekening en dergelijke. 

 

Stichting Woonwagenbeheer 
Stichting Woonwagenbeheer Zuidwest Nederland (hierna: Stichting Woonwagenbeheer) is een 
zelfstandige stichting. Stichting Woonwagenbeheer is een verhuurder van woonwagenlocaties. De 
stichting beheert en onderhoudt een groot aantal standplaatsen en huurwoonwagens in 
verschillende gemeenten in West-Brabant en Midden- en Noord-Zeeland. De stichting is in 2001 
opgericht door zeven corporaties en bestaat momenteel uit negen corporaties. Sinds de afschaffing 
van de Woonwagenwet op 1 maart 1999 maken woonwagenbewoners ook deel uit van de sociale 

doelgroep van corporaties. Dat betekent dat het beheer en onderhoud van 

woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens door de overheid wordt beschouwd als een taak van 
woningcorporaties.  
 
Om deze taak goed op te pakken hebben de corporaties besloten hun krachten te bundelen in een 
stichting. Stichting Woonwagenbeheer heeft een dagelijks bestuur, met daarin drie 

vertegenwoordigers. Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de algemene raad. 
In de algemene raad hebben alle tien corporaties zitting. l’escaut heeft een belang van 7,9% in de 
Stichting Woonwagenbeheer. Het belang van de corporaties in de Stichting wordt bepaald naar rato 
van het aantal woongelegenheden per corporatie ten opzichte van het totaalaantal 
woongelegenheden van alle deelnemende corporaties samen. 
 
 

Financiële kengetallen Stichting Woonwagenbeheer  
  2017 2018 2019 2020 

Netto-omzet € 766.000 € 796.000 € 820.000  

Resultaat na belastingen  - € 146.000  € 32.000 - € 973.000  

Eigen vermogen € 4.671.000 € 4.703.000 € 3.730.000  

Balanstotaal € 6.022.000 € 5.989.000 € 4.824.000  

Solvabiliteit 77,6% 78,5% 77,3%  

Current ratio 14,46 16,28 14,68  

Tabel: Kengetallen Stichting Woonwagenbeheer 

 

 
Resultaat verslagjaar 2020 
Ten tijde van het opstellen en goedkeuren van de jaarrekening waren de cijfers over 2020 voor de 
Stichting Woonwagenbeheer nog niet in het bestuur van de stichting behandeld. In 2019 werd een 

fors verlies geschreven. Oorzaak van dit verlies het nemen van de onrendabele top op de 
ontwikkeling van acht standplaatsen en acht gasloze woonwagens in Bergen op Zoom. 
 
Prognose Woonwagenbeheer 

De financiële positie van Stichting woonwagenbeheer is positief. Echter worden voor de jaren 2020 
en 2021 ook verliezen van respectievelijk € 580.000 en € 705.000 voorzien vanwege investeringen 
en vervanging van woonwagens (onrendabele toppen). 
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Vereniging van Eigenaren (VVE’s) 
l’escaut participeert in VVE’s. Een VVE behartigt de gemeenschappelijke belangen van 
appartementseigenaren. In de onderstaande tabel staan de VVE’s waarin l’escaut participeert. 

 

 
 
  

VVE complexen

Totaal aantal 

appartementen

Aantal appartementen 

bezit l'escaut

VvE Blikkenburg 29-55/Bonenburg 8-18 20 5

VvE Harlekijn 68 46

VvE Van Hogendorpweg 58-84 12 4 + BG

VvE Van Hogendorpweg 86-112 14 1 v.m.ketelhuis

VvE De nieuwe Haven Gravestraat 1-5d 45 11

VvE Pieter Poststraat 23-77 28 4

Vve Ter Reede Vredehoflaan 320 320

VvE Schaepmanstraat 1-63 32 22

VvE Schaepmanstraat 65-127 32 16

VvE Schaepmanstraat 129-191 32 14

VvE Sterkenburg 2-16/Batenburg 70-88 18 12

VvE Sterkenburg 31-49/Toutenburg 42-52 16 9

VvE Westerzicht 581-699 60 19

VvE Weyeblik Hoofd - Papegaaienburg 46 44

VvE Bosjeslaan 22-24 2 1

VvE Pieter Poststraat 1-3 2 1

VVE Vida 31 31

Vlissingsestraat 1 t/m 39 Oost-S. 18 18

Groenewoud 63-65 2 1

van Dishoeckstraat 155-161 4 2
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Bijlage 5 Corporate governance 
 
Samenstelling bestuur  
l’escaut is ingericht volgens het raad van bestuur-/raad van commissarissenmodel. De directeur-
bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De raad van 
commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie.  
 

Het bestuur werd in het verslagjaar gevormd door de heer J.L. van Deemter. Vanaf 1 juli 2019 is 
met de heer J.L. van Deemter een arbeidsovereenkomst tot en met 31 december 2020 afgesloten. 
Op 1 januari 2021 is dit contract verlengd. Het bestuur van l’escaut is enige aandeelhouder van 
Opus B.V.  
 

Tabel: personalia directeur-bestuurder l’escaut  
 
Toezichthouder 
De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de besturing 
van de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur 
met raad ter zijde. De raad van commissarissen houdt onder andere toezicht op: 
 realisatie van de doelstellingen van de corporatie 
 realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven 
 strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie 

 opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen 
 kwaliteitsbeleid 
 kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 
 financieel verslaggevingsproces 
 verantwoord personeelsbeleid 
 naleving van toepasselijke wet- en regelgeving 

 de portefeuillestrategie 

 de mate waarin huurders tevreden zijn over de huisvesting. 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn 
beschreven in de statuten van l’escaut van 28 december 2018. Een en ander is verder uitgewerkt 
in het reglement voor de raad van commissarissen van 1 januari 2019. Zowel de statuten als het 
reglement raad van commissarissen zijn terug te vinden op de website van l’escaut 
(www.lescaut.nl). 
 
In dit jaarverslag legt de raad van commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze 
waarop hij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het 
afgelopen jaar.  
  

Naam  Geboortedatum Nevenfuncties 
Werkzaam bij 

organisatie 
sinds 

Werkzaam in 
huidige functie 

sinds 

J.L. van Deemter MBA 03-11-1954 

Eigenaar van 
VDKOO B.V. te Baarn 
 
Mede-eigenaar 
Villa Mollerus te 
Baarn  

18-09-2018*) 
 

 
*) tot 1 juli 2019 
op interim-basis 

18-09-2018 
 
 
 
 

http://www.lescaut.nl/
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Als toezichtkader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad van commissarissen:  
 
 het BTIV 

 het ondernemingsplan 2018-2020 
 het jaarplan 
 de begroting 
 de balanced scorecard 
 het financieel beleid 
 het Treasurystatuut 

 het Investeringenstatuut 
 het Reglement financieel beleid en beheer (september 2016 + addendum van oktober 2017). 

 
Dit toezichtkader is door de raad van commissarissen in 2020 gebruikt bij het nemen van 
beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de 
corporatiedoelstellingen. 
 
Samenstelling en deskundigheid 
Per 31 december 2020 was de raad van commissarissen van l’escaut als volgt samengesteld: 
 

Naam 
deskundigheid 

op specifiek 
terrein*) 

functie/beroep overige functies 

Mr. N.H. van Everdingen 1 en 5 Registermediator 
Bestuurder van 
Stichting het Hofje in 
Middelburg 

Drs. G.H.A. Suy 4 
Bedrijfskundig 
manager bij ADRZ 

Geen 

C.J. Kort 2 
Eigenaar MemO: 
organisatieadviseur 
en –ondersteuner 

Visitator 
woningcorporaties bij 
Cognitum 
 
Lid bestuur stichting 
Reygersberch 
 
Lid bestuur Broodfonds 
de Stuute 

ing. B.P. van de Par MRE 3 

 
Eigenaar Interim & 
Advies van de Par in 
het domein van 
zorgvastgoed en 
volkshuisvesting. 
 

Geen 

A.A.A. van den Abeele 1 
Directeur-bestuurder 
Welzijn Middelburg en 
Poppodium De Spot 

 
Lid raad van 
commissarissen Clavis 
 
(onafhankelijk) 
vertrouwenspersoon 
SVRZ) 
 
Bestuurslid Stichting 
Werken aan Vrijheid 
 
Bestuurslid Stichting  
Wij zijn de stad 
 

 
Overzicht leden raad van commissarissen l’escaut 

*) 1. Governance 
    2. Volkshuisvestelijk 
    3. Vastgoedontwikkeling en -beheer 
    4. Financiën en control 
    5. Juridische zaken 
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Selectie-/remuneratiecommissie 

De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een selectie-/remuneratiecommissie ingesteld. 

De commissie heeft als primaire taak het zorgdragen voor continuïteit in het bestuur en de werving 
en selectie van de directeur-bestuurder. Jaarlijks beoordeelt de commissie het functioneren van de 
directeur-bestuurder middels een 270-graden beoordelingsprocedure. Verder heeft de commissie 
jaarlijks overleg met de ondernemingsraad, organiseert de zelfevaluatie van de raad van 
commissarissen en stelt de voorstellen tot honorering voor de raad van commissarissen, de rvc-
begroting en het opleidingsplan op. In 2020 zijn ze vier maal bijeen geweest en is er met bepaalde 

regelmaat telefonisch overleg gevoerd. De commissie heeft zijn bevindingen en adviezen 
gerapporteerd aan de raad van commissarissen. Het remuneratierapport is bijlage bij dit 
hoofdstuk.  
 
 
Auditcommissie 
De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een auditcommissie ingesteld. Deze commissie 
bestaat uit de heer G.H.A. Suy (voorzitter) en B.P. van de Par (lid). Ten behoeve van de uitvoering 

van haar taken heeft de auditcommissie in 2020 vier maal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen 
zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:  
 
 Managementletter 2021 
 Investeringsstatuut en –kader 
 Gevolgen OOB-status 
 Treasuryjaarplan 2021 
 Jaarplan en begroting 2021 
 Controleplan EY 
 Intern controleplan 
 Jaarverslag en jaarrekening 2019 
 Accountantsverslag 
 Kaderbrief begroting 
 (wederzijdse) evaluatie accountant 
 Vergelijkend onderzoek accountantskosten 
 Presteren naar vermogen: Driekamermodel vs waterval 
 Nieuwbouwproces (extra meningsvormende stap voor rvc) 

 
De commissie heeft haar bevindingen en adviezen over genoemde zaken gerapporteerd aan de 
raad van commissarissen.  
 
 
Wooncommissie 

De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een wooncommissie ingesteld. Ten behoeve van 
de uitvoering van haar taken heeft de wooncommissie in 2020 drie maal vergaderd. Tijdens deze 
vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:  
 

 
 Betrekken huurdersperspectief in overwegingen 
 Balans leefwereld - systeemwereld 
 Aandachtspunten vanuit overleg met HVL 
 Visie Wonen en Zorg 
 Woningmarktonderzoek 
 

De commissie heeft haar bevindingen en adviezen over genoemde zaken gerapporteerd aan de 

raad van commissarissen.   



12 
 

Rooster van aftreden 
Conform de Governancecode worden de commissarissen benoemd voor een termijn van 4 jaar met 
een mogelijke herbenoeming van 4 jaar.  
 

Statutaire situatie 

 

Aftredend 
volgens 
rooster 

 

 
Benoemd  
1 januari 

(mogelijke) 
herbenoeming 

1 januari 
t/m 31 december 

mr. N.H. van Everdingen 2014 2018*) 2021 

drs. G.H.A. Suy 2014 2018*) 2021 

drs. T.A. Snijders-de Vos MPA 2015 2019*) 
afgetreden d.d.  

08-04-2020 

C.J. Kort 2017 2021*) 2024 

ing. B.P. van de Par MRE 2017 2021*) 2024 

A.A.A. van den Abeele 28-10-2020 28-10-2024 27-10-2028 

*) herbenoeming heeft plaatsgevonden 

 
 
Inhoudelijk toezicht 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de raad van commissarissen zich 

regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren inzake de (financiële) 
resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en 
behoeften van belanghebbenden. De raad van commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het 
volgende ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het speelveld van 
l’escaut: 
 

 overleg met bestuur 
 overleg met externe accountant 
 overleg met Huurdersvereniging l’escaut 
 overleg met ondernemingsraad 
 raadplegen medewerkers-vakspecialisten uit de organisatie 
 het volgen van seminars en bijeenkomsten 
 het bijwonen van de gezamenlijke bijeenkomsten directeurenkring en toezichthouders van de 

Zeeuwse woningcorporaties die twee keer per jaar georganiseerd worden 
 deelname incompany-training Crisismanagement 
 organisatie eigen rvc-ontwikkelsessie 
 volgen van landelijke ontwikkelingen via publieke media. 
 
De raad van commissarissen is in het afgelopen jaar acht keer bijeen geweest. Geen van de leden 
van de raad van commissarissen is frequent afwezig geweest bij vergaderingen.  

 
Zelfevaluatie 
De jaarlijkse zelfevaluatie heeft op 2 september 2020 onder externe begeleiding plaatsgevonden. 
Alle principes van de Governancecode zijn gezamenlijk beoordeeld op naleving. Van deze 

zelfevaluatie is een verslag met aandachts- en actiepunten gemaakt. Deze punten hebben een 
plaats gekregen op de actielijst van de reguliere rvc-vergadering. 

Deze zelfevaluatie werd voorafgegaan door een incompany-training Crisismanagement. Bij zowel 
de incompany-training als de zelfevaluatie van de rvc was het mt ook aanwezig. 
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Besluitvorming 

De raad van commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten genomen: 

 

Besluit tot vaststelling en goedkeuring van het addendum Treasury Jaarplan 2020. 
Met ingang van 25 maart 2020 treedt de heer Kort terug uit de remuneratiecommissie. 

Mevrouw Snijders neemt zijn voorzitterschap over. Vanaf 25 maart 2020 bestaat de 
remuneratiecommissie derhalve uit: mevrouw Snijders (vz) en de heer Van Everdingen (lid). 
Per 8 april 2020 legt mevrouw Snijders haar rol als huurderscommissaris (vicevoorzitter rvc, 
voorzitter remuneratiecommissie en lid commissie Wonen) neer. 
De heer Suy treedt per 8 april 2020 toe tot de remuneratiecommissie en wordt benoemd als 

voorzitter van deze commissie. Dit voor de duur van de periode waarin een nieuwe 
commissaris wordt geworven. 
De heer Kort wordt per 8 april 2020 benoemd tot vicevoorzitter van de raad van 
commissarissen. Ook voor de duur van de werving van een nieuwe commissaris. 
Besluit tot instemming met de volgende samenstelling van de commissie Wonen: de heren 
Kort en Van Deemter en mevrouw Markusse. 
Besluit tot vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2020. 
Besluit tot vaststelling van de door de remuneratiecommissie opgestelde Begroting raad van 
Commissarissen 2021 (incl. stand van zaken opleidingsplan). 
Besluit tot vaststelling van de door de remuneratiecommissie en directeur-bestuurder 
opgestelde Visie op besturen en toezicht houden bij l’escaut (mei 2020). 
Besluit tot goedkeuring van het door de directeur-bestuurder vastgestelde Projectplan Einde 
ontwikkelfase & Realisatiebesluit Herstructurering Ravesteynplein d.d. 20 mei. 
Besluit tot goedkeuring van het door de directeur-bestuurder vastgestelde Bod op de 
woonvisie 2021. 
Verslag wordt binnen een week uitgewerkt en als concept gemaild naar de rvc leden. Per mail 
kan hierop tekstueel gereageerd worden. Conceptverslag wordt aangepast en vervolgens als 
definitief verslag rondgemaild. 
Besluit tot vaststelling van het investeringskader en -statuut. 
De heer Van den Abeele wordt benoemd met ingang van 28 oktober 2020 tot lid van de raad 
van commissarissen van l'escaut  op voordracht van de Huurdersvereniging l’escaut. 
Besluit tot goedkeuring van het jaarplan 2021 (per e-mail dd. 22-11-2020). 
Besluit tot goedkeuring van de begroting 2021. 
Besluit tot herbenoeming van de heren Kort en Van de Par met ingang van 1 januari 2021 
voor een periode van 4 jaar. 
Besluit tot goedkeuring van het door de directeur-bestuurder vastgestelde 
investeringsvoorstel van de Dempo. De goedkeuring betreft: 1. Afronding definitiefase en 
start ontwikkelfase 80 appartementen De Dempo. 2. Goedkeuring van een totaal 
investeringsbedrag van € 16.801.658 incl. btw prijspeil 1-11-2020. 3. Goedkeuring van 
deelbudget voor ontwikkelfase van € 2.176.838 incl. btw. 
Besluit tot vaststelling honorering rvc per 1 januari 2021 conform voorstel. 
Voorgenomen besluit: Het voorzitterschap zal in de loop van 2021 overgedragen worden aan 
de heer Kort. De heer Van Everdingen wordt dan vicevoorzitter. 
Besluit tot hernieuwde samenstelling van de commissies met ingang van 9 december 2020: 

Auditcommissie: de heren Suy (vz) en Van de Par (ongewijzigd). Remuneratiecommissie: de 
heren Van den Abeele (vz) en Van Everdingen. Wooncommissie: de heren Van den Abeele en 
Kort (voorzitterschap nog nader te bepalen). 
Besluit tot goedkeuring van het door de directeur-bestuurder vastgestelde Treasurystatuut en 
Treasuryjaarplan 2021. 
Besluit tot vaststelling van de bestuurdersopdracht 2021. 

 
Voorts is gesproken, dan wel advies uitgebracht, over de volgende zaken: 
 
 Veranderaanpak organisatiestructuur 
 Portefeuilleplan 
 Planning & controlcyclus/beleidsachtbaan 
 Rapportage klachtenprocedure en Onafhankelijke Klachtencommissie 2019 
 Crisismanagement en -evaluatie 
 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
 Duurzaamheidsbeleidsplan 
 Digitale strategie/digitale veiligheid bij l'escaut 
 Stand van zaken nieuwbouwprojecten 
 Tertiaalrapportages 
 De bedoeling: Maatschappelijke positionering; opties en dilemma’s 
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 Stand van zaken bestuursopdracht 

 Jaarverslag Buurtbemiddeling 2019 

 ZuidWestWonen monitor 

 Regionale samenwerking 

 Woningmarktonderzoek  

 Resultaatuitkering medewerkers l'escaut 2020 

 Overzicht adviesaanvragen HVL 

 Rol van de rvc in het nieuwbouwproces 

 Ethische thema's (casusbespreking 2x/jaar) 

 Evaluatie accountant en besluit contractverlenging 

 Governance-inspectie 

 Inspectie WSW 

 Managementletter 

 Visie Wonen en Zorg 

 Stand van zaken jaarplan 

 Stand van zaken bestuurdersopdracht 
 
 
Governancecode 
De raad van commissarissen hecht aan de beginselen van goed bestuur. De Governancecode 
Woningcorporaties wordt daarbij als leidraad beschouwd.  
 
Risicobeheersing 

Dit onderwerp wordt regelmatig besproken tijdens de reguliere rvc-vergaderingen en de 
vergaderingen van de auditcommissie. De rvc houdt in het licht van de maatschappelijke doelen 
van de corporatie, zoals verwoord in het ondernemingsplan, toezicht op de inspanningen die 
hiervoor door de corporatie verricht zijn. De voortgang hiervan blijkt uit de tertiaalrapportages. 
Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen wordt ook aandacht besteed aan de soft controls. 
De accountant rapporteert jaarlijks over de soft controls in de managementletter. 

De rvc ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant en laat zich op drie diverse 
momenten informeren. De pré-auditmeeting, managementletter en het accountantsverslag worden 
eerst in de auditcommissie en voorts met de voltallige rvc besproken. Eens per jaar vindt de 
beoordeling van de externe accountant plaats met de voltallige rvc.  
 
PE punten 
In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in 

drie jaar tijd 108 PE-punten dienen te behalen. Dit is gebaseerd op 108 studiebelastingsuren zoals 

vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. In 2020 heeft de bestuurder van l'escaut 
48 PE-punten behaald. 
 
Intern toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties (VTW) dienen 5 uren per kalenderjaar te besteden aan opleidingen. Teveel 
behaalde PE-punten in het jaar voorafgaand mogen meegenomen worden naar het jaar erop 
volgend tot een maximum van de PE-norm die dan geldt. 

 
 

  
PE-norm 

2020 
PE behaald 

in 2020 
Overschot/-
tekort 2019 

Aan norm 
voldaan 

Overschot/-
tekort 2020 

mr. N.H. van Everdingen 5 3 +5 Ja 0 

drs. G.H.A. Suy 5 51 +3 Ja +5 

ing. B.P. van de Par MRE 5 9 -2 Ja +5 

C.J. Kort 5 6 +1 Ja +1 

A.A.A. van den Abeele 5 8 n.v.t. Ja +3 
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Verantwoording bestuurdersbeloning 
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door 
benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur.  
 
Naam Functie Duur 

dienstverband 
Omvang 
dienst-
verband 

Beloning Waarvan 
afgedragen 
SV-
premies 

Waarvan 
afgedragen 
Pensioen-
premie 

J.L. van 
Deemter 
MBA 

directeur-
bestuurder 

Bepaald tot  

31-12-2020 
fulltime € 133.228 € 9.975  € 22.794 

Tabel: Bestuurdersbeloning directie l’escaut  
 
De bezoldiging van de heer J.L. van Deemter vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen afspraken 
vastgelegd in de arbeidsovereenkomst d.d. 1 juli 2019 en is conform de WNT. 
 
Verantwoording commissarissenhonorering 

De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van l’escaut en is in lijn met de geldende 
richtlijnen van de WNT en de VTW. De bezoldiging van de leden en voorzitter rvc van l’escaut 

bedraagt, met ingang van 1 januari 2020, 70% van de maximale bezoldiging voor de klasse F uit 
de VTW-beroepsregel. De bruto vergoeding voor de voorzitter bedroeg in 2020 € 13.580 per jaar. 
De bruto vergoeding voor de overige leden bedroeg € 9.100,- per jaar. In totaal is in 2020 € 
44.070,- aan vergoedingen betaald. Aan opleidingen/excursies is een bedrag van € 21.723,- 
besteed. In totaal is een bedrag van € 72.704,- besteed aan vergoedingen, vergaderkosten, 

opleidingen, excursies en overige kosten. 
 
Verantwoording aan belanghouders 
Om huurders positie te geven binnen de corporatie heeft l’escaut een participatiereglement 
samengesteld. Dit reglement vormt de basis voor de samenwerkingsovereenkomst welke is 
overeengekomen met de Huurdersvereniging l’escaut (HVL).  
 

De HVL is een huurdersvereniging die specifiek is opgericht voor de huurders van l’escaut. 
Voorbespreking met de corporatie over onderwerpen die actueel zijn vindt plaats met van tevoren 
gevormde duo’s en (een van) de twee commissarissen die benoemd zijn op voordracht van de HVL. 
 
Vier keer per jaar vindt regulier overleg plaats op uitnodiging van de corporatie. Daarbij zijn van 
corporatiezijde de directie en een manager vertegenwoordigd. Vanuit de HVL is het volledige 

bestuur aanwezig.  
 
In 2019 is een nieuwe Prestatieovereenkomst met gemeente Vlissingen, Zeeuwland, l’escaut en 
van beide corporaties de huurdersorganisaties. In een regelmatig terugkerend overleg met de 
directeur-bestuurder wordt de voortgang bewaakt. Twee keer per jaar vindt het breed bestuurlijk 
overleg met alle partijen plaats. Eén ter evaluatie van de voortgang m.b.t. het bod op de 
Woonvisie en één ter oriëntatie op het nieuw vast te stellen bod voor het jaar daaropvolgend. De 

directeur-bestuurder rapporteert deze resultaten aan de raad. Het bod op de Woonvisie wordt 
meningsvormend en vaststellend geagendeerd voor de raad. 
 
Met overige belangenhouders zoals zorg- en welzijnsorganisatie en onderwijs zijn er 
netwerkrelaties. Deze richten zich meer op concrete projecten waarin samen wordt opgetrokken.  
 
Verklaring over volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 

Volgens artikel 25, lid 2 van de statuten heeft de raad van commissarissen het 
volkshuisvestingsverslag en jaarrekening evenals de prognose laten onderzoeken door EY.  
 
De accountantsmededeling voor het volkshuisvestingsverslag 2020 en de accountantsverklaring 
met betrekking tot de jaarrekening 2020 zijn opgenomen in het jaarverslag. Op basis van de 
overgelegde bescheiden en de door de directeur-bestuurder verstrekte informatie concludeert de 
raad dat de bestuurder en de werkorganisatie van l’escaut hun taken over het boekjaar 2020 naar 

behoren hebben verricht. 
 
 
Vlissingen, 16 juni 2021 
mr. N.H. van Everdingen 
voorzitter raad van commissarisse 
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Bijlage 6 Remuneratierapport 
 
l’escaut 2020 

 

Inleiding 

 

De raad van commissarissen (rvc) van l’escaut heeft uit zijn midden een Remuneratiecommissie 

(rc) benoemd. Met dit remuneratierapport verantwoordt de rc haar handelen en resultaten in het 

jaar 2020. 

 

De rc is belast met het voorbereiden van de besluitvorming van de rvc. In 2020 bestond de rc uit: 

 van 1 januari tot 25 maart: de heer Kort (vz) en de heer Van Everdingen; 

 van 25 maart tot 8 april: mevrouw Snijders (vz) en de heer Van Everdingen; 

 van 8 april tot 9 december: de heer Suy (vz) en de heer Van Everdingen; 

 van 9 december t/m heden: de heer Van Abeele (vz) en de heer Van Everdingen. 

 

De rc rapporteert aan de rvc en heeft geen zelfstandige of gedelegeerde bevoegdheden.  

In het Reglement ‘Selectie en Remuneratiecommissie l’escaut’ zijn de taken van de rc benoemd. 

Niet alle taken zijn elk jaar actueel. Zie hieronder het overzicht van taken van de rc:  

 

Taak: 

1. Het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake 
de leden van de rvc en van de bestuurder 

2. Het doen van een voorstel voor een profielschets van de rvc. 

3. Het werven, selecteren en voordragen van leden van de rvc en de bestuurder ter 

(her)benoeming door de rvc. 

4. Het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de rvc 
en directeur-bestuurder. 

5. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de bestuurder en rvc ter 
vaststelling door de rvc. 

6. Het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder. Het voeren 
van het jaargesprek met het oog op het vaststellen van de door de bestuurder te 

behalen doelstellingen. 

7. Het voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek inzake het functioneren van de 

rvc en de afzonderlijke leden. 

8. Het opmaken van een voorstel tot het remuneratierapport.  

9. Het doen van een voorstel inzake het opleidingsplan van de rvc. 

10. Het voeren van periodieke gesprekken met interne en externe belanghouders met 
het oog op verkrijgen van een breed toezichtbeeld. 

11. Updaten reglement en producten rc. 

 

 

Ontwikkelingen 2020: 

 

1. Bestuurder l’escaut   

 

Sinds september 2018 functioneerde Jan Leo van Deemter als interim-bestuurder bij l’escaut. Met 

Jan Leo van Deemter, is op 15 augustus 2019 een arbeidsovereenkomst aangegaan tot en met 31 

december 2020. De rvc en Jan Leo van Deemter kwamen bij deze aanstelling een bestuursopdracht 

overeen met te behalen mijlpalen. Op januari 2021 is zijn contract verlengd en is een nieuwe 

bestuurdersopdracht voor 2021 vastgesteld. 
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2. Benoeming en herbenoemingen rvc  

 

Benoeming nieuw rvc-lid 

 

Met het tussentijds vertrek op 8 april 2020 van mevrouw Snijders als huurderscommissaris 

ontstond een vacature. Na een werving- en selectieprocedure onder externe begeleiding en na 

ontvangst van een positieve zienswijze door de Aw en positief advies van de huurdersvereniging, is 

de heer Van Den Abeele op 28 oktober 2020 benoemd tot lid van raad van commissarissen op 

voordracht van de huurdersvereniging. 

 

Herbenoeming leden rvc   

 

De eerste zittingstermijn van de heren Kort (vicevoorzitter, lid op voordracht van de 

huurdersvereniging) en Van de Par (lid) eindigden op 1 januari 2021. Beiden zijn na ontvangst van 

een positieve zienswijze door de Aw en een positief advies van de huurdersvereniging voor 

herbenoeming van de heer Kort, herbenoemd voor een periode van 4 jaar. 

 

 

3. Bezoldiging rvc en directeur-bestuurder 

 

Bezoldiging rvc 

 

De bezoldiging is niet gekoppeld aan de prestaties van l’escaut en is in lijn met de geldende 

richtlijnen van de WNT en de VTW. De bezoldiging van de leden en voorzitter rvc van l’escaut 

bedraagt, met ingang van 1 januari 2020, 70% van de maximale bezoldiging voor de klasse F uit 

de VTW-beroepsregel. De bruto vergoeding voor de voorzitter bedroeg in 2020  

€ 13.580 per jaar. De bruto vergoeding voor de overige leden bedroeg € 9.100 per jaar.  

 

 Bezoldiging rvc-lid Bezoldiging rvc-voorzitter 

Bezoldiging 2019 € 8.750,00 € 13.090,00 

VTW-beroepsregel 2020, klasse F € 13.000,00 € 19.400,00 

Bezoldiging per 1-1-2020 € 9.100,00  € 13.580,00  

 

 
Bezoldiging directeur-bestuurder 

 

Op basis van de tabel behorende bij de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014’ geldt voor l’escaut voor bestuurders met 

dienstbetrekking: bezoldigingsklasse F met een maximale bezoldiging van € 168.000.  

 

De bezoldiging van Jan Leo van Deemter vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen afspraken 
vastgelegd in de arbeidsovereenkomst d.d. 1 juli 2019 en is conform de WNT. 
 

Naam Functie Duur 
dienstverband 

Omvang 
dienstverband 

Beloning Waarvan 
afgedragen 
SV-
premies 

Waarvan 
afgedragen 
Pensioen-
premie 

J.L. van 
Deemter MBA 

directeur-
bestuurder 

Bepaald tot  

31-12-2020 
fulltime € 133.228 € 9.975  € 22.794 

 

 

4. Beoordeling bestuurder 

 

De rvc van l’escaut beoordeelt jaarlijks aan de hand van de vastgestelde 270o feedback methode 

het functioneren van de bestuurder. Binnen het kader van deze methode voerde de rc gesprekken 

met het managementteam, de controller, de ondernemingsraad, het bestuur van de 

Huurdervereniging l’escaut, de voltallige rvc en Jan Leo van Deemter zelf. Op basis van de 

gesprekken stelde de rc een overzicht op van ‘Wat gaat goed?’ en ‘Wat vraagt aandacht?’. De rvc 
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stelde dit overzicht, bij wijze van beoordeling, vast. De rc besprak de resultaten met Jan Leo van 

Deemter.  

 

 

5. Zelfevaluatie raad van commissarissen 

 

Op 2 september 2020 hield de rvc een zelfevaluatie onder begeleiding van een extern deskundige.  

Deze zelfevaluatie werd voorafgegaan door een incompany-training Crisismanagement. Bij zowel 

de incompany-training als de zelfevaluatie van de rvc was ook het voltallige managementteam 

aanwezig. 

 

Verslag zelfevaluatie 

 

 
 De rvc en bestuurder dienen met elkaar meer het strategisch partnerschap in te vullen. Meer 

samen.  

 Casus: notulen.  

Over de notulen worden veel vragen gesteld dat veel tijd in beslag neemt (ca. 50 min.). De 

reden die hiervoor wordt gegeven is dat één van de commissarissen veel aandacht vroeg. 

Besluit: 

- Eerder ingrijpen door voorzitter tijdens de vergaderingen. 

- De rvc wil eerder betrokken zijn bij strategische onderwerpen. 

 Wat betekent dit voor de rolinvulling van de rvc:  

- Op rvc agenda meer strategische onderwerpen voorbereiden en agenderen. 

- Bij de selectie van het nieuwe rvc-lid worden verbinding en strategische onderwerpen 

als benodigde competentie meegenomen. 

 Tussentijds vertrek commissaris 

 De onderstroom is te weinig geagendeerd, de dialoog is te weinig gezocht. 

Besluit: 

- Bij onderstroomgevoel, dit erkennen en bespreekbaar maken. 

 Samenvatting verbeterpunten: 

 Dialoog rvc leden onderling en verbinding met MT leden vergroten. 

 Ontwikkelagenda rvc over strategische onderwerpen opstellen. 

 Meer momenten voor overleg plannen en nemen (online communiceren vergroten). 

 Wees transparant naar nieuw rvc-lid. 
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6. Opleiding en permanente educatie (PE) rvc 

 

Voor de rvc gelden regels voor permanente educatie. Leden van de rvc dienen in twee jaar tijd 

(2019 en 2020) 10 PE punten te behalen. De leden van de rvc hebben VTW- en andere 

bijeenkomsten bijgewoond om de ontwikkelingen in de sector te kunnen volgen dan wel zich in het 

toezicht houden verder te verdiepen.  

 

In 2020 behaalden de leden van de rvc de volgende PE-punten; Van Everdingen: 3 punten; Kort: 6 

punten; Van de Par: 9 punten; Suy: 51 punten en Van den Abeele; 8 punten.  

 

Buitenom de formele PE-structuur volgde de rvc een collectief opleidingsonderdeel. Samen met de 

bestuurder en het managementteam volgden zij een incompany-training Crisismanagement van 

het COT. Verder heeft de raad een ontwikkelsessie onder begeleiding van de heer Kort gehouden. 

Basis voor deze sessie was het boek van de heer Goodijk “Strategisch Partnerschap”. De 

beleidsachtbaan is hierbij als casus besproken en er is een voorzet gemaakt voor de 

ontwikkelagenda van de rvc voor 2021. 

 

De rc stelt jaarlijks een opleidingsplan op, dat in de december-vergadering (tegelijk met de rvc-

begroting) wordt vastgesteld. De tussentijdse evaluatie vindt plaats in de juni-vergadering. 

 

 

7. Gesprekken met interne en externe stakeholders 

 

Doel van de gesprekken is versterking van het toezichtbeeld.  

 

Interne gesprekken 

- Tweemaal spraken de rc-leden met de leden van de ondernemingsraad van l’escaut (or).  In 

deze gesprekken kregen de commissarissen goed zicht op het wel en wee van de or en de 

organisatie. Wat positief opvalt is de constructief kritische insteek van de or.  

- De rvc-leden zouden een halve dag meelopen met een team van l'escaut 

(klantcontactcentrum, onderhoudsdienst, team financiën). Dit is helaas niet doorgegaan 

vanwege de beperkende maatregelen door corona. In 2021 kan dit hopelijk weer opgepakt 

worden. 

Externe gesprekken 

Normaliter vinden er jaarlijks gesprekken plaats met twee commissarissen en een van de 
stakeholders van l'escaut. Voor 2020 stonden gesprekken gepland met gemeente Vlissingen en 
Orionis. Deze zijn beide niet doorgegaan vanwege de beperkende maatregelen door corona. Voor 
dergelijke gesprekken is de voorkeur deze persoonlijk te voeren. In 2021 kan dit hopelijk weer 
opgepakt worden. 
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Bijlage 7 Verslagen onafhankelijke organen 

 

 

 
 OR 

 Huurdersvereniging l’escaut 

 Klachtencommissie 
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Ondernemingsraad 
 
Samenstelling 
Sinds 4 april 2005 is de or van l’escaut officieel geïnstalleerd.  
Vanaf 2019 bestaat de or uit de volgende vijf collega’s:  

 
Leo de Witte - voorzitter 
André Boer – secretaris/vicevoorzitter 
Peter Schouwenaar – lid 
Arno Verdonk – lid 
Esther van Bremen – lid 
Jessica de Jonge - ambtelijk secretaris 

 

Corona 
2020 begon goed! Met alle plannen, trainingen, bijeenkomsten die horen bij onze 
organisatieontwikkeling gingen we met goede energie aan de slag. Helaas in maart sloeg ook in 
Nederland het corona-virus toe. Zoals iedereen, heeft ook l’escaut vanaf maart last gehad van de 
corona-crisis. De klant, de bedrijfsvoering en het persoonlijk welzijn van collega’s hebben hieronder 

te leiden gehad. Desondanks hebben we ons met zijn allen goed door het jaar heen gewerkt en zijn 
er ook positieve ontwikkelingen geweest. Wanneer we uit de crisis zijn, gaan we deze vast beter 
zien en borgen.  
 
Missie/visie 
De or werkt aan een organisatie waarin de medewerkers en klanten centraal staan. Voor de 
medewerker is het prettig werken, wanneer ze vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen. Als 

gelijkwaardig overlegpartner van de directie, is de or kritisch en constructief betrokken bij het 
beleid van de organisatie. 

 

Organisatie/kerndoelen 

Als ondernemingsraad bewegen we mee met de veranderingen in de organisatie. De 

ondernemingsraad heeft uiteenlopende onderwerpen behandeld. De onderwerpen zijn divers, maar 

hebben allemaal één raakvlak, namelijk: “samenwerken”. Het doel is een professionele 

dienstverlening, waarin aandacht is voor klantgerichtheid, duurzaamheid, woonlasten en duidelijke 

communicatie. Dit waren de uitdagingen van de afgelopen periode. 

 

Belangrijke onderwerpen in 2020 

In 2020 heeft de or zich beziggehouden met een aantal belangrijke onderwerpen. 

 Organisatieontwikkeling. Gestart 2018, doorlopend in 2019, 2020 en verder; 

 De groei naar resultaatverantwoordelijke teams, met name het maken van teamplannen; 

 Voortgang bestuursopdracht 2020 en bepaling nieuwe bestuursopdracht 2021; 

 Nieuwe HRM-beleid; 

 Aanpassen beloningssysteem resultaatuitkering;  

 Aanbieden Traineeship plaatsen (ZWSW); 

 Vacature wijkbeheerder en webcare medewerker, interne invulling vacature 

personeelsfunctionaris; 

 Code integriteit, gewenst en ongewenst gedrag, speak-up en klokkenluiden. 
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Overlegstructuur 

De or kent verschillende overlegvormen: 

Eén keer per maand is er een overlegvergadering met de directeur-bestuurder en 

beleidsmedewerker HRM. Deze vergaderingen hebben wisselend een formeel en informeel 
karakter. Daarnaast heeft de or één keer per maand een reguliere vergadering. In deze 
vergadering vindt de besluitvorming plaats over ingekomen stukken. Indien nodig worden er extra 
vergaderingen ingepland.  
 
Naast deze vaste overleg momenten heeft de or nog andere overlegvormen, namelijk: 
 

 Overleg met het Zeeuws or platform. Deze samenwerking wordt gebruikt voor het 
uitwisselen van kennis en informatie, het platform heeft verder geen status. In 2020 is het 
Zeeuwse or-platform niet bij elkaar gekomen in verband met de corona-crisis. 

 Wanneer nodig, vraagt de or advies van een deskundige. Denk hierbij aan een externe 
adviseur of de vakbonden. In 2020 is hier geen gebruik van gemaakt; 

 Overleg rvc. 

 
Achterban 

De or informeert de achterban door middel van or nieuws, agenda’s en verslagen van 
vergaderingen op l’escaut Insite. We informeren collega’s over lopende onderwerpen tijdens 
afdeling -en team overleggen. 

 
Opleidingen/cursussen 

Elk jaar probeert de or een gezamenlijk training te volgen. Belangrijke onderwerpen worden 
behandeld en er zit altijd en stuk teambuilding in. Door de corona-crisis heeft de or in 2020 geen 
training gevolgd. 

 

Reglement 

Afspraken met betrekking tot samenstelling, zittingsduur, verkiezingen, werkwijze en secretariaat 

staan omschreven in het reglement. Het reglement is door het personeel op te vragen bij de 

secretaris van de or en te bekijken op l’escaut Insite. 

 
Ondernemingsraad l’escaut  
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Terugblik op 2020 
Huurdersvereniging l’escaut 

 
 

Het HVL bestuur 

2020 Was door het coronavirus voor iedereen een lastig jaar. We moesten afstand houden, 

thuis werken, de kinderen helpen bij hun schoolwerk en we mochten minder bezoek 

ontvangen dan gewoonlijk. Het bestuur van de Huurdersvereniging l’escaut heeft geprobeerd, 

ondanks alle beperkingen, de huurdersbelangen zo goed mogelijk te behartigen.  

 

Zo heeft de HVL helemaal aan het begin van de coronamaatregelen aangekaart dat huurders 

van l’escaut ook in coronatijd allemaal gelijk behandeld moeten worden. We wilden niet dat 

zelfstandig wonende ouderen in l’escaut-WVO-complexen zouden worden opgesloten of 

geïsoleerd. Gelukkig is dat ook niet gebeurd. We moesten natuurlijk allemaal heel voorzichtig 

zijn maar bezoek ontvangen werd niet helemaal onmogelijk gemaakt. Dit in tegenstelling tot 

de verpleeghuisafdelingen die niet van l’escaut zijn.  

 

Er waren in 2020 tien bestuursvergaderingen. Noodgedwongen leerden we digitaal 

vergaderen. Onze technische mogelijkheden waren gelukkig al sterk verbeterd door de 

invoering van nieuwe software. We zijn ons er nog meer van bewust geworden hoe waardevol 

het is wanneer je mensen wèl fysiek kan ontmoeten. Helaas sloot 31 december 2020 

wijkcentrum het Palet, onze vaste vergaderlocatie, dus voor 2021 zullen we naar een andere 

locatie moeten uitwijken. 

 

In een digitale enquête die we in mei aan de huurders voorlegden, gaf een behoorlijk aantal 

mensen aan interesse te hebben in een bestuursfunctie. Na een zorgvuldige procedure hielden 

we vijf kandidaat-bestuursleden over. Wij hopen hen in de Algemene Ledenvergadering van 

19 mei 2021 voor te dragen voor benoeming.  

 

 

Contacten met de huurders 

De halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen moesten worden afgezegd vanwege de 

coronamaatregelen. Slechts een enkele activiteit kon doorgaan. Zo konden we samen met 

l’escaut de eerste doos ledlampen uitreiken die alle huurders in het kader van duurzaamheid 

hebben ontvangen.  

 

In mei 2020 stuurde de HVL de huurders een digitale enquête die we samen met de 

Woonbond hadden ontwikkeld. Daar is goed op gereageerd. We weten nu wat huurders 

belangrijk vinden en wie een bijdrage zouden willen leveren aan een werkgroep of 

klankbordgroep. Enkele mensen werden al benaderd om mee te denken over de nieuwe 

website van l’escaut of om een klankbordgroep te versterken. We willen in 2021 nog meer 

gaan doen met de uitkomsten van de enquête.  

 

Eind juli werd heel Vlissingen opgeschrikt door de brand aan de Hogeweg waarbij een van 

onze huurders om het leven kwam en andere huurders tijdelijk moesten verhuizen. Een 

vreselijke gebeurtenis. Bestuurders van de HVL brachten bewoners een bloemetje om ze een 

hart onder de riem te steken. Helaas was een deel van de bewoners toen nog niet 
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teruggekeerd. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, willen wij hier een vervolg aan 

geven. 

 

 

Contacten met l’escaut  

In 2020 heeft het bestuur vier keer een regulier overleg gehad met het MT van l’escaut. Bijna 

iedere maand hadden bestuursleden van de HVL overleg met medewerkers van l’escaut over 

specifieke beleidsthema’s. Door corona moest dat vaak digitaal maar het werk ging natuurlijk 

gewoon door. 

 

Samen met de raad van commissarissen werd na een grondige sollicitatieprocedure een 

nieuwe huurderscommissaris gevonden: dhr. v.d. Abeele. Ook stemde de HVL in met een 

tweede termijn voor dhr. Kort. De traditionele wijkschouw met de huurderscommissarissen 

moest vanwege corona worden afgezegd.  

 

 

Contacten met de Gemeente Vlissingen 

Begin 2020 werd duidelijk dat de mariniers niet naar Vlissingen zouden komen. De 

woningcorporaties hoorden bij de vele stakeholders die mee mochten denken over 

compensatie. De HVL is blij dat we een aantal zaken van ons ‘verlanglijstje’ terugzien in het 

compensatiepakket: academisch onderwijs en onderzoek in de vorm van het Delta 

Kenniscentrum, de hoognodige opknapbeurt voor het stationsgebied en de Kenniswerf en 

nieuwe natuur bij Ritthem naast de ‘Law Delta’.  

Ook mag de Gemeente Vlissingen een subsidieaanvraag indienen om een wijk aardgasvrij te 

maken. De HVL hoopt op een succesvolle pilot. De kennis die we daarmee opdoen, kunnen 

we goed gebruiken voor de energietransitie waar ook de woningen van l’escaut niet aan 

ontkomen.  

 

In het kader van de prestatieafspraken heeft de HVL al jaren de noodzaak van een nieuw 

woonbehoeftenonderzoek benadrukt. Dit onderzoek werd opgenomen in het bod voor 2021.  

 

 

Adviezen HVL 2020 

De volgende besluitennotities zijn in 2020 behandeld door de HVL. Vaak is hierover in het 

voortraject overleg geweest met l’escaut of zijn naar aanleiding van het besluit (schriftelijke) 

vragen gesteld.  

 

Positief advies/instemming 

Nr. 2020-02, Update algemene huurvoorwaarden, positief advies 

Nr. 2020-06, Huurverhoging 2020, positief advies 

Nr. xxxx-xx, Nieuwe tarieven servicekosten 2020, positief advies 

Nr. xxxx-xx, Bod op de Woonvisie 2021, positief advies 

Nr. xxxx-xx, Jaarplan en Begroting 2021, positief advies 

Nr. 2020-19, Duurzaamheidsbeleid, positief advies 

Nr. 2020-29, Nieuw Huurbeleid l’escaut, positief advies 
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Negatief advies 

Nr. 2020-14, Portefeuilleplan 2020, negatief advies omdat het plan een duurzame daling van 

het aantal sociale huurwoningen bevat, gebaseerd op het door de HVL bekritiseerde 

woningbehoeftenonderzoek van RIGO uit 2018.  
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JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES WALCHEREN  

EN SCHOUWEN-DUIVELAND 2020 

 

De opdracht 

De Klachtencommissie Woningcorporaties Walcheren en Schouwen-Duiveland is in 2013 van start 

gegaan en functioneert inmiddels zeven jaar. De corporaties van het eerste uur waren l’escaut uit 

Vlissingen, Woningcorporatie Walcheren, Woningbouwvereniging Arnemuiden en Woongoed 

Middelburg. Door een fusie van Woningcorporatie Walcheren en Schouwen-Duiveland is de 

Woningcorporatie Zeeuwland ontstaan en is in 2019 het werkgebied van de klachtencommissie 

uitgebreid.  

In 2020 hebben de directeur-bestuurders van Beveland Wonen uit Goes en Oost-West Wonen uit 

Goeree Overflakkee belangstelling getoond om aan de samenwerking deel te nemen. Het werk 

gebied van de Klachtencommissie zou hierdoor verder uitbreiden.  

Het onderzoek naar eventuele toetreding is in volle gang. Gebleken is dat de Klachtencommissie 
Woningcorporaties Walcheren en Schouwen-Duiveland nog met een enigszins verouderd reglement 
werkt. De intentie is uitgesproken dit aan te passen aan het AEDES-voorbeeldreglement. Omdat de 
termijn van de voorzitter van de klachtencommissie per 1 januari 2021 verloopt is besloten deze 

termijn voor een korte interim-periode te verlengen, zodat de toetreding op een zorgvuldige wijze 
kan plaatsvinden en met een nieuwe voorzitter kan starten. 
Verdere besluitvorming wordt in 2021 verwacht. 
 
Samenstelling 

Op 31 december 2020 bestond deze commissie uit de volgende personen: 

 
Vergaderingen en werkwijze 

Gelet op het geringe aantal klachten in de eerst helft van 2020 was er dit jaar geen aanleiding voor 

een vergadering tussen de directeur-bestuurders van de verschillende corporaties en de leden van 

de Klachtencommissie. Dit wordt per jaar bekeken. 

Publiciteit 

Via de balies, klantportalen en websites van de corporaties is informatie beschikbaar over de 

Klachtencommissie Woningcorporaties Walcheren en Schouwen-Duiveland. Ook kan er via het 

secretariaat informatie opgevraagd worden. De informatie over de werkwijze van de 

Klachtencommissie, het reglement en een klachtenformulier kan opgevraagd worden bij het 

secretariaat. Het reglement en het klachtenformulier staan ook op de website.  

Ingekomen geschillen 

Naam Woningcorporaties Periode 

De heer D.C. Kruis, voorzitter Directeur bestuurders 
(Woongoed Middelburg) 

1 januari 2017 tot 1 januari 2021 
(tweede periode) Niet herbenoembaar. 

Mevrouw S. Saman, vicevoorzitter Huurdersvereniging 1 januari 2019 tot 1 januari 2023 
(tweede periode) 

De heer C.G. Huijsmans, lid Huurdersvereniging 1 januari 2019 tot 1 januari 2023 
(tweede periode) 

Mevrouw D. Kaplan, lid Directeur bestuurders 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2022 
(eerste periode) 

De heer B. van Daalen, lid Directeur bestuurders 
(Zeeuwland) 

14 mei 2019 tot 14 mei 2023 
(eerste periode)  
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In 2020 zijn er zeven geschillen binnengekomen. Hiervoor zijn vijf hoorzittingen ingepland en is er 

advies uitgebracht aan de directeur-bestuurders van de betreffende woningcorporatie.  

Een huurder zag uiteindelijk af van verdere stappen; een andere huurder was niet meer 

bereikbaar. In onderstaand schema een overzicht van de binnengekomen geschillen: 

Nr. Omschrijving geschil Corporatie Ontvankelijk 
of niet 
ontvankelijk 

Gegrond of 
ongegrond 

Advies overgenomen 
door directie? 

1. Ontevredenheid over 

aanpak burenoverlast 

l’escaut Ontvankelijk Ongegrond Deel advies 
overgenomen.  

2. Geluidsoverlast 

technische installatie 

Woongoed Ontvankelijk Gegrond Advies overgenomen.  

3. Gebreken niet hersteld 

en burenruzie 

Woongoed Niet-

ontvankelijk 

Ongegrond Advies overgenomen.  

4. Mogelijk gezondheids-

schade door nalatig 

onderhoud 

Woongoed Ontvankelijk Ongegrond Advies overgenomen. 

5. Vervuild portiek Woongoed Ontvankelijk Ongegrond Advies overgenomen 

 

Terugblik 

De eerste helft van het jaar ging stilletjes voorbij net als de voorafgaande periode in 2019. Een 

duidelijke oorzaak kon daar niet voor worden aangewezen. Kennelijk is de kwaliteit van de 

klachtenafhandeling bij de corporaties op orde.  

Maar midden 2020 veranderde dat. Vijf complexe klachten werden ingediend en afgehandeld. De 

complexiteit uitte zich op twee manieren. Ten eerste ging het vaak om kwesties waarbij in formele 

zin – juridische aansprakelijkheid – er snel duidelijkheid is maar in materiële zin er begrip bestaat 

voor de ervaringen van huurder (of verhuurder). Dat kan leiden tot adviezen met een oordeel 

‘ongegrond’ maar toch suggesties voor verbeteringen. Ten tweede is de complexiteit vaak gelegen 

in moeilijk meetbare en objectief te maken onderwerpen zoals onvoldoende communicatie, hinder 

en overlast met name van medebewoners. Een belangrijke functie van de klachtencommissie – en 

in het bijzonder de hoorzitting - is dan ‘dat de huurder gehoord wil worden’. Ook in deze gevallen is 

een advies dat zich verder strekt dan de juridische aansprakelijkheid betekenisvol. 

Tenslotte was het ook het ‘corona-jaar’ waarin bepaalde perioden fysieke ontmoetingen aan 

strenge beperkingen onderhevig waren. Dit heeft ertoe geleid dat – in overleg met de betreffende 

klagers – in twee gevallen een online-hoorzitting is gehouden. Gebleken is dat bij een 

gestructureerde bijeenkomst, zoals een hoorzitting dit goed mogelijk is.  

Dat neemt niet weg dat een fysieke ontmoeting rijker is aan communicatie en toch de voorkeur 

verdiend.  

Jaarverslag vastgesteld en goedgekeurd datum: 

 

Datum: 29 december 2020 

D.C. Kruis, voorzitter Klachtencommissie Woningcorporaties Walcheren en Schouwen-Duiveland 
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Bijlage 8 Samenstelling gremia 
 
 
Samenstelling raad van commissarissen op 31 december 2020 
 
Voorzitter   mr. N.H. van Everdingen 

Vicevoorzitter   C.J. Kort  
Lid    drs. G.H.A. Suy 
Lid    ing. B.P. van de Par MRE 
Lid    C.J. Kort 
Lid    A.A.A. van den Abeele 
  
 

Samenstelling directie-bestuur op 31 december 2020 
 
Directeur-bestuurder  J.L. van Deemter MBA 
 
 

 
Samenstelling managementteam op 31 december 2020 

 
Vastgoed   F. Bouzambou 
Bedrijfsvoering   R.C. de Jager MBA 
Wonen    C.H. Markusse MRE 
 
 

Samenstelling ondernemingsraad op 31 december 2020 
 
Voorzitter    L. de Witte 
Vicevoorzitter/secretaris A. Boer 
Lid     P. Schouwenaar 
Lid    A. Verdonk 
Lid    E. van Bremen 

 
 

 

 


