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Onze missie luidt ‘Een thuisbasis om te leven’. Dat betekent dat we onze bewoners
een prettige woonomgeving willen bieden waarin ze zich volledig thuisvoelen.
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VOOR

WOORD

‘Samen buurten’ zit in onze
haarvaten
Met onze visie‘Samen Buurten’
hebben wij in 2016 een belangrijke stap gezet, die ook in 2018
zijn vruchten afwierp. In onze
visie spraken wij ons uit om het
persoonlijke contact met onze
bewoners aan te halen. We hebben sindsdien onze organisatie zo
aangepast, dat in 2018 het directe
contact met onze klant steeds
vanzelfsprekender aan het worden
is.
Dit was ook nodig, want onze
doelgroep is door de jaren heen
behoorlijk veranderd. Door
maatschappelijke ontwikkelingen
zoals de participatiesamenleving,
vergrijzing en arbeidsmigratie
hebben onze bewoners veel meer
aandacht nodig dan voorheen.
Mercatus verhuurt steeds meer
woningen aan kwetsbare groepen
in onze samenleving, zoals mensen met een beperking en ouderen
met een zorgvraag.
‘Samen Buurten’ is in onze haarvaten is gaan zitten. De medewerkers van Mercatus hebben deze
visie van harte opgepikt en hebben
allerlei initiatieven ontwikkeld die
persoonlijk contact met de huurder mogelijk maken. Zo zit onze
medewerker Huurincasso niet
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alleen maar achter zijn bureau.
Hij zoekt het persoonlijk contact
met bewoners met een huurachterstand en verwijst ze door naar
hulpinstanties als dat nodig is. Zo
kan bijvoorbeeld huisuitzetting
worden voorkomen.
De samenwerking met andere organisaties in de Noordoostpolder
is intensiever dan ooit. Je kunt het
niet alleen, daar is iedereen wel
van overtuigd. De netwerksamenleving heeft in 2018 steeds meer
een gezicht gekregen. Mercatus
maakt steeds meer afspraken met
samenwerkingspartners over het
aansluitend aan elkaar werken.
Ouderen kunnen dan bijvoorbeeld
langer zelfstandig blijven wonen
en het maakt de thuiszorg makkelijker.
De leefbaarheid in de wijken en
dorpen is een blijvend punt van
zorg, mede door vergrijzing en
verlies aan sociale cohesie. Ook
daarvoor hebben wij onze partners
in de regio hard nodig. Met elkaar
denken wij na over meer differentiatie binnen wijken; dit zorgt er
voor dat dorpen en wijken diverser
worden en dat is goed voor de
leefbaarheid.
Daarnaast blijft duurzaamheid
hoog op onze agenda staan. Met
als mooi voorbeeld Nagele, dat
een van de eerste ‘aardgasloze’
dorpen van Nederland moet
worden en waarvoor de eerste
stappen zijn gezet. Mercatus zet
zich er graag voor in. Want naast
het aanbieden van betaalbare en
goede woningen, vinden wij het
ook onze plicht mee te werken aan
een leefbare aarde voor generaties
na ons.
Onze jaarrekening laat zien dat
de financiële positie van Mercatus
gezond is. Sinds de invoering van
de Woningwet waarderen we het
woningbezit op de marktwaarde in
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“Wij
vinden
het onze
plicht
mee te
werken
aan een
leefbare
aarde
voor
generaties
na ons.”

verhuurde staat. Dat heeft tot een
enorme vermogenssprong geleid
en leidt ook tot grote fluctuaties
in het resultaat en door de stijging
van de leegwaardes van woningen
in 2018 ook tot een hoog resultaat. Hier past echter de nodige
nuancering, omdat waarde-ontwikkeling iets heel anders is dan
kasstromen. Onze kasstromen
en het leningplafond bepalen de
investeringsmogelijkheden die
Mercatus heeft en niet de waarde
van “de stenen”. Gelukkig heeft
Mercatus die investeringsmogelijkheden omdat de kasstroom van
Mercatus positief is. De waarde
van het bezit zelf is een mooi gegeven, maar die waarde is vanuit
onze doelstelling niet of alleen op
zeer lange termijn te realiseren.
Ton Beurmanjer
directeur-bestuurder Mercatus
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Schilderwerk De Horst, Tollebeek
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MISSIE

VISIE

&

Woningcorporaties krijgen steeds meer maatschappelijke vraagstukken op hun bord, onder meer doordat de overheid een grotere
zelfredzaamheid verwacht van mensen. Dat is de reden dat wij
sinds 2016 onze contacten met bewoners en samenwerkingspartners hebben geïntensiveerd. Je kunt het niet meer alleen doen.
Het staat in ons vijfjarenplan ‘Visie 2016-2021, Samen Buurten’.
In 2018 werd duidelijk dat onze nieuwe aanpak zijn vruchten afwerpt.
Zelfredzaamheid

Samen Buurten

Sociale cohesie

De overheid heeft met de invoering van de ‘participatiemaatschappij’ allerlei maatregelen
genomen die een grotere zelfredzaamheid van de burger vragen.
Mensen met een beperking of
psychiatrische aandoening en
ouderen blijven daardoor langer
zelfstandig wonen.

Wat de gevolgen van de participatiemaatschappij zijn voor onze vaak kwetsbare - doelgroep, wordt
de laatste jaren steeds meer zichtbaar. Voor ons betekent het dat
onze bewoners vaker onze hulp
nodig hebben. Die hulp kunnen wij
alleen verlenen als wij onze bewoners beter kennen. Met ‘Samen
Buurten’ werken wij daaraan.
In dit jaarverslag kunt u lezen dat
wij in 2018 op allerlei manieren
persoonlijk contact met onze
bewoners hebben ‘ingebouwd’ in
onze werkwijzen. Bewoners die
huurachterstand hebben, bezoeken wij thuis. We maken gebruik
van een Klant Contact Centrum,
waardoor onze bewoners veel
sneller en helderder worden geholpen. Onze Woonservicemedewerkers zijn bijvoorbeeld aanwezig
bij informatie-avonden van nieuwbouwprojecten. En in 2018 waren
er onder meer trainingen om te
leren omgaan met bijvoorbeeld
bewoners met een psychiatrische
aandoening.

In de wijken en dorpen werken we aan het behoud van cohesie tussen de
bewoners. Dat is een behoorlijke uitdaging door meer bewoners die ondersteuning nodig hebben, de komst van nieuwkomers en de vergrijzing.
De helft van de bewoners is inmiddels 55-plus. Elk van de 10 dorpen
van de Noordoostpolder vergt een eigen aanpak om de leefbaarheid op
niveau te houden.
Het is onze taak om zó aanwezig te zijn in de wijken, dat problematiek
zoals verloedering voorkomen wordt.Een voorbeeld daarvan is onze – in
sommige ogen strenge - ‘tuinenaanpak’. Wij spreken bewoners die hun
tuintje niet bijhouden daarop aan. In het ergste geval laten wij de tuin
opknappen en krijgt de bewoner de rekening. Het is volgens ons nodig
om onze wijken aantrekkelijk te houden en daarmee onze woningen
verhuurbaar. Het is preventie aan de voorkant, waar met name onze
wijkteams zich voor inzetten.
Daarnaast hecht Mercatus veel waarde aan inspraak van bewoners bij
allerlei beslissingen, zoals groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw.
Onze bewonersparticipatieavonden worden meestal goed bezocht en
wij nemen de mening van onze bewoners zeer serieus. In geval van
noodzakelijke sloop van woningen, hebben we uitvoerig persoonlijke gesprekken met de bewoners over de gevolgen en wat er voor hen nodig is.

Bovendien verhuren wij door de
Woningwet die in 2015 werd ingevoerd, alleen nog aan de laagste
inkomensklasse. In die inkomensgroep zitten steeds vaker mensen
met persoonlijke problemen voor
wie het moeilijk is volledig mee te
draaien in onze maatschappij.
Daarbij heeft de Noordoostpolder
te maken met arbeidsmigratie
uit met name Oost-Europa. Deze
groep mensen heeft vaak taalproblemen en tijd nodig om te integreren. Dat heeft gevolgen voor de
sociale cohesie als ze in de kleine
dorpen terechtkomen. Dit geldt
ook voor de groep statushouders
die Mercatus huisvest.

Onze missie luidt ‘Een thuisbasis om te leven’.
Dat betekent dat we onze bewoners een
prettige woonomgeving willen bieden waarin
ze zich volledig thuisvoelen.
Participatie-avond Botenbuurt
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“Onze doelgroep is de
laatste jaren, onder
meer door
participatiesamenleving, ingrijpend
veranderd
en heeft
veel meer
aandacht
nodig dan
voorheen.”

RELATIE

MANAGEMENT

SAMENWERKING MET ONZE PARTNERS

AFWEGINGEN

Met de verandering van vereniging naar stichting hebben wij gekozen voor een andere vorm van verantwoording naar de samenleving. In september organiseerden wij een Samen Buurtendag
waarop wij, naast contactmomenten met onze bewoners, ook met
onze samenwerkingspartners in gesprek gingen. Daarvoor werd
het thema empathische woonomgeving verkend, een onderwerp
dat wij in 2019 samen met hen verder uitdiepen.

Om onze bewoners maximaal van dienst te kunnen
zijn, voeren we doorlopend gesprekken met hen en
onze stakeholders. We organiseren daarnaast
panelgesprekken om ons een zo goed mogelijk
beeld te vormen van toekomstige bewoners. Onze
zorg en dienstverlening komen tot uiting in een
aantal belangrijke uitgangspunten die wij hanteren:

Binnen het sociaal domein hebben wij met onze partners in wonen, welzijn en zorg, Carrefour en ZONL, enkele bijeenkomsten op verschillende
organisatieniveaus gehouden. Nu de maatschappij zich ontwikkelt naar
een netwerksamenleving, zijn juist met deze partijen een gezamenlijke
visie en gedeelde thema’s van belang. In 2019 worden deze gesprekken
voortgezet. Daarnaast hebben medewerkers van Carrefour, Mercatus en
Kwintes door middel van werkvormen meer inzicht in elkaars werkgebieden verkregen. Samen met de partners in igw (integraal gebiedsgericht werken) is de aanzet gegeven tot een nieuw samenwerkingsconvenant, dat begin 2019 ondertekend zal worden.

•

Zolang dat binnen onze mogelijkheden ligt,
spannen wij ons in om mensen uit onze doelgroep een goed dak boven hun hoofd te bieden.

•

We zoeken altijd naar het evenwicht tussen de
belangen van bewoner, omgeving en samenleving.

•

We betrekken onze bewoners bij beslissingen
die gevolgen hebben voor hun woning of woonomgeving.

•

Algemeen geldende beleidsbeslissingen nemen we in overleg met de Stichting Huurdersbelang Mercatus.

In 2018, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maar ook daarna, hebben wij gesprekken gevoerd met alle politieke partijen die in deze
gemeente actief zijn. In deze gesprekken hebben wij onder meer het
beleid van Mercatus, trends op de woningmarkt en de ontwikkeling van
de samenleving in Noordoostpolder besproken.

In ons maatschappelijk vastgoed, zoals ’t Saalicon, het Toon Hermanshuis, het Vrouwencentrum en het Mannencentrum, waren in 2018 geen
mutaties. Ons zakelijk vastgoed, met name de Parkflat, kende wel een
aantal opzeggingen en nieuwe huurders.
Partijen waarmee Mercatus overlegt, zijn:
• Gemeente Noordoostpolder
• Zorggroep Oude en Nieuwe Land
• Kwintes, Triade, ’s Heerenloo
• Carrefour
• Politie
• GGD
• Dorpsbelangen
• Humanitas
• Stichting Present
• Leger des Heils
• Philadelphia
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Onze strategische keuzes maken wij in samenspraak met de gemeente en onze stakeholders.

•

Betaalbaarheid bieden, zien wij als onze kernopgave. Wij vinden dat een woning betaalbaar
is, als de huur in balans is met de bestedingskracht van onze bewoners. Ten opzichte van
het rijksbeleid hebben wij onze huurprijzen
ten gunste van de bewoners aangepast, zodat
bepaalde groepen geen onredelijk zware woonlasten hebben.

•

Door de verduurzaming van ons woningbezit
dragen wij bij aan het verlagen van de energielasten.

Onder woonlasten
verstaan we de huurprijs
en de kosten van
het energieverbruik.

Ook in het maatschappelijk middenveld en met zorgpartijen hebben
wij afgelopen jaar veel kennismakings- en relatiegesprekken gevoerd.
Dit mondde bijvoorbeeld uit in een voorlichtingsproject voor bewoners
met hulp van energievoorlichters via Concern voor Werk en een pilot
‘Straatmaken’ met Vluchtelingenwerk en Carrefour. Met de zorgpartijen is de mate waarin de huisvesting past bij ontwikkelingen in de zorg
besproken.

Er komen
zoveel
vraagstukken
op ons af.
Je kunt
het niet
meer
alleen.

•

Stichting Huurdersbelang Mercatus
Het bestuur van Stichting Huurdersbelang Mercatus
bestond per 31 december 2018 uit:
• De heer A.H. de Leeuw (voorzitter)
• Mevrouw A. den Uijl-Bruinewoud (secretaris)
• De heer M. Essahli (penningmeester)
• De heer A. Bessembinders (lid)
• Mevrouw W. Nauta (lid)
• Mevrouw C. Arends-de Boer (lid)
• De heer J.T.A. Elschot (aspirant lid)
• De heer H. Riezebos (aspirant lid)

De huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelang
Mercatus (SHM) draagt bij aan de keuzes die wij
maken in ons beleid. We constateerden samen dat
een groeiende groep bewoners problemen heeft om
alle eindjes aan elkaar te knopen. In een themasessie en tijdens overleggen stonden we daarom extra
stil bij armoede en betaalbaarheid. Deze discussies
leidden tot een aantal maatregelen van Mercatus om
bewoners niet onnodig met kosten te confronteren,
zoals de afschaffing van de waarborgsom en administratiekosten bij nieuwe verhuringen. Verder kwamen
we met SHM een participatiereglement overeen en
speelde SHM een rol bij het opstellen van prestatieafspraken tussen Mercatus en de gemeente.

De heer A.W.J. de Bruyn is als adviseur verbonden
aan SHM.
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“Mercatus
heeft ook
een plicht
om mee te
werken aan
een leefbare
aarde.”

DE DRIEHOEK VAN MERCATUS

DRIE

DUURZAAMHEID

Zorgunits zijn daarvan een voorbeeld. De units kunnen niet alleen
zelf worden hergebruikt, ook het
materiaal is afkomstig van hergebruikte grondstoffen.

HOEK

DIFFERENTIATIE

EN

We hebben niet alleen een taak
in het aanbieden van betaalbare
en kwalitatief goede woningen,
Mercatus heeft ook een plicht om
mee te werken aan een leefbare
aarde. We zijn bezig ons woningbezit in snel tempo te verduurzamen. Inmiddels is 85 procent van
onze woningen ‘verduurzaamd’:
onder meer door vloer-, muur- en
dakisolatie. Bij nieuwbouw is ook
vaak het zelf opwekken van energie door zonnepanelen mogelijk.
Ons gemiddelde energielabel is B.
In Nagele zijn wij samen met de
gemeente en de stichting Stichting Energiek Nagele bezig met
het aardgasvrij maken van dit
dorp. Ook circulariteit, het hergebruiken van grondstoffen, staat
steeds vaker op onze agenda.

De activiteiten van Mercatus staan beschreven
in het document ‘De Driehoek van Mercatus’.
Deze titel is ingegeven door de drie belangrijkste aandachtsgebieden in ons woningbezit:
betaalbaarheid, kwantiteit en kwaliteit. Deze
staan niet los van elkaar.

Betaalbaarheid
Onze woningen moeten in eerste instantie betaalbaar
zijn. Dit betekent dat het overgrote deel bereikbaar is
voor mensen die aanspraak maken op huurtoeslag.

Kwantiteit
Het is ook onze taak om te zorgen voor voldoende woningen voor starters, één- en tweepersoons
huishoudens, ouderen en gezinnen. We streven
ernaar om de zoektijd onder de twee jaar te houden.
Voor starters streven we maximaal één jaar na. Voor
bewoners met een beperking werken we samen met
andere organisaties om passende woonvormen aan
te bieden.

Kwaliteit

kwaliteit

betaalbaarheid

Kwaliteit bestaat eigenlijk uit twee elementen: tegemoetkomen aan de behoeften van de bewoners, maar
ook beheersing van de onderhoudslasten en verbetering van duurzaamheid op langere termijn. We geven
de bewoners zo veel mogelijk invloed en zeggenschap
over de keuzes die wij maken. Binnenonderhoud doen
wij klantgestuurd. Dit wil zeggen dat de bewoner zelf
kiest of en wanneer er iets moet worden gedaan.

kwantiteit

We geven de bewoners zo veel mogelijk invloed en
zeggenschap over de keuzes die wij maken.

Plaatsen zorgunit Meerweg, Rutten
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STRATEGISCHE

DOELEN

STRATEGISCHE DOELEN 2018-2021

“Wij zijn meer zichtbaar aanwezig in
wijken en dorpen, weten steeds beter
wat er speelt en hoe we effectiever in
kunnen spelen op wat nodig is.”

In 2018 hebben we de maatschappelijke waarden uit
Samen Buurten vertaald naar vier richtinggevende strategieën:
• Verbinden en samenwerken
• Een inclusieve samenleving
• Betaalbaar en duurzaam
• Maatwerk

Verbinden en samenwerken
•

•

•

Het bieden van meerdere
vormen van bewonersparticipatie. Hierdoor komen we met
meer bewoners in contact en
voelen zij zich meer betrokken en erkend. Wij kunnen
hierdoor breder gedragen
besluiten nemen.
Voor de inhoudelijke thema’s
voor wonen, welzijn en zorg
ontwikkelen wij een meer
gestructureerde vorm van
afstemming, samenwerking
en besluitvorming met onze
partners. Dit leggen we vast in
convenanten.
Het wijkgericht werken wordt
geïntensiveerd. Wij zijn meer
zichtbaar aanwezig in wijken
en dorpen, weten steeds beter
wat er speelt en hoe we effectiever in kunnen spelen op wat
nodig is.

Een inclusieve samenleving
•

We maken het voor bewoners
makkelijker om langer zelf-
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•

•

•

•

standig te blijven wonen, door
samen met onze ketenpartners, betere vraag-gestuurde
aanpassingen en ondersteuning aan te bieden. Wij bieden
een beter inzicht in de alternatieven als dat niet meer kan.
Bouw- en renovatieconcepten
die we ontwikkelen en realiseren, bieden meer ruimte
en mogelijkheden voor een
natuurlijke ontmoeting en
ondersteuning.
Bij het niet betalen van de
huur zetten wij ons nog
intensiever in om tot goede
afspraken te komen en een
ontruiming te voorkomen.
Ontruiming vindt alleen plaats
wanneer het belang van de
omgeving groter is dan het
individuele belang.
Om effectiever te zijn in onze
aanpak kunnen wij steeds
beter inspelen op niet-willen
en niet-kunnen.
Wij zetten een intensievere
begeleiding in om jongeren,
ouderen, nieuwkomers en
bewoners met een beperking te ondersteunen bij het

•

zelfstandig (gaan of blijven)
wonen en onderdeel zijn van
hun omgeving.
We zijn zichtbaarder aanwezig in de wijk en spreken
individuele bewoners eerder
en duidelijker aan op de eigen
verantwoordelijkheid en op
niet-sociaal gedrag.

•

Betaalbaar en duurzaam
•

•

Het realiseren van lagere
woonlasten voor onze doelgroep door naast het lager
dan het sector-gemiddelde
houden van de huurprijs
vooral in te zetten op lagere
energielasten.
Het duurzamer maken van
ons woningbezit door onze
woningen allereerst energieneutraal en fossielvrij te
maken en tegelijkertijd voor te
sorteren op de volgende stap:
het vergroten van onze bijdrage aan een gesloten kringloop
van grondstoffen, producten
en diensten (circulaire economie). Hiermee starten we

door ons bewustzijn hiervoor
te vergroten en door dit nadrukkelijker mee te wegen bij
de inkoop van onze producten
en diensten.
We spelen flexibeler in op
urgente situaties en verandering van de vraag door
toepassing van flexibele en
snelle bouwconcepten. We
zoeken nadrukkelijker de
aanpassingsmogelijkheden bij
nieuwbouwprojecten voor betere toekomstbestendigheid.

Maatwerk
•

•

•

•

•

•

Op basis van de Aedes Benchmark, waarbij de mening van
bewoners gepeild wordt,
werken wij aan een meer persoonlijke en maatwerkgerichte dienstverlening. Ons doel is
in ieder geval het behalen van
de A-status.
Wij werken nog meer op basis
van persoonlijk contact en
zetten digitalisering meer
ondersteunend en vraaggestuurd in.
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We zetten meer in op individuele begeleiding bij de
woningkeuze, bij betalingsproblematiek en woonbegeleiding.
We bieden meer mogelijkheden voor individuele vraag-gestuurde vormen van duurzame
energieopwekking, woningaanpassingen en binnenonderhoud.
Wij leiden onze medewerkers
op, zodat doeltreffender gekozen wordt tussen standaardoplossingen waar dat kan en
maatwerk waar het moet.
Voor de medewerkers vergroten we de vrijheid van
handelen bij het bieden van
maatwerk.

Deze doelen zijn in overleg met en met input van
de medewerker SMART
(specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch,
tijdgebonden) gemaakt
en worden uitgevoerd in
2019 tot en met 2022.

ONZE

THEMA’S

Scheiden wonen en zorg
Naar aanleiding van onze rol en inzet op het thema scheiden van wonen
en zorg hebben wij in 2018 onderzocht welke woonconcepten voor
woningaanpassingen en domotica passend zijn om bewoners te ondersteunen in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Inmiddels is er in
samenwerking met een klantenpanel van 55 jaar en ouder een (basis)
pakket ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de veiligheid en het
comfort van de bewoners bij het langer zelfstandig thuis wonen. Dit
pakket wordt in de toekomst verder uitgebreid om nog meer maatwerk
te kunnen leveren gebaseerd op wat de bewoner echt nodig heeft.
Om onze bestaande woningen extra aanpasbaar te maken en in te spelen op specifieke omstandigheden van bewoners, ontwikkelt Mercatus
de mogelijkheden om een (zorg)unit in te zetten. De unit is voorzien
van een slaap- en badkamer waardoor de begane grond van de woning wordt uitgebreid met extra m2. De bewoner kan daardoor langer
zelfstandig thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Inmiddels
hebben wij een pilot gestart met twee woningen waar een unit geplaatst
is.

Mercatus heeft als doelstelling dat zij haar woningen uiterlijk in 2040 energieneutraal en fossielvrij
wil hebben. Enerzijds vanuit milieudoelstellingen
om CO2-uitstoot te verlagen, anderzijds vanuit het
beheersen van de woonlasten. Verduurzaming van
de woningen en het zo goedkoop mogelijk opwekken
van de resterend benodigde groene energie leidt tot
verlaging van de energielasten voor onze bewoners.

Duurzaamheid en innovatie

Wonen en woonvormen

Mercatus voert een innovatief beleid ten aanzien van wonen. Enerzijds
gericht op vernieuwende en innovatieve ontwikkelingen op het gebied
van de landelijke energietransitie. Anderzijds op het vlak van wonen,
woonvormen en samenleving.

Tiny House” is een beweging, die ontstaan is als reactie op de consumptiemaatschappij en de overregulering. Mensen kiezen voor een woonvorm als een Tiny
House omdat ze beseffen dat de huidige standaard
van leven niet bij hun normen en waarden aansluit.
Ze willen leven met minder spullen, een simpel leven
leiden waarbij de focus ligt op wat echt belangrijk is.
In deze beweging herkent Mercatus haar pijlers en
haar ambities. En herkent zij het innovatieve karakter
om zo te kijken naar wonen en naar samenleven. We
kunnen van deze beweging leren hoe het ook anders
kan. Maar ook andere aspecten in het wonen en
woonvormen spelen een rol. Een aantal voorbeelden
die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld: aardgasvrije woningen met een zo laag mogelijke uitstoot
van CO2. Ook de ontwikkelingen op het gebied van
scheiden wonen en zorg vragen om bewuste keuzes
bij woningtype en woonvorm. Hoe kunnen mensen
met elkaar en in verbinding met elkaar zo lang mogelijk comfortabel en veilig samen wonen in buurten en
wijken. In het bouwproces kijken we zoveel mogelijk
naar de mogelijkheden om een gesloten kringloop
(circulaire economie) tot stand te brengen door een
verantwoorde keuze in toe te passen materialen, de
samenwerking met leveranciers in het onderhoud
en de nieuwbouw en de wijze van inkopen voor onze
activiteiten.

Energietransitie

Mercatus
heeft als
doelstelling
dat zij haar
woningen
uiterlijk in
2040
energieneutraal
wil hebben.

Extra investeringen

In 2018 heeft Mercatus in samenwerking met netbeheerders, adviseurs
en de gemeente een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om met de opwekking van zonnepanelen waterstof te produceren
en op te slaan zodat ook aan de warmtevraag in de winter kan worden
voldaan. Dit onderzoek is gedaan in samenhang met een onderhoudsproject voor 4 flats, in totaal 140 woningen, waarbij de keuze is gemaakt
de appartementen voor 50 jaar door te exploiteren. De appartementen
worden ‘all electric’ uitgevoerd, de gasaansluiting wordt verwijderd. De
haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat:
• duurzame opwekking en opslag in waterstof voor latere omzetting in
elektriciteit voor verwarming mogelijk is,
• een sluitende exploitatie mogelijk moet zijn,
• de flats voorbereid kunnen worden op een latere “vergroening” met
waterstof.
Voor het project betekent dit dat het onderhoudsplan wordt uitgevoerd
inclusief de energetische maatregelen om voor te bereiden op de stap
naar fossielvrij. Vooralsnog worden de verduurzaamde flats dus verwarmd met blokverwarming op grijze stroom met de mogelijkheid later
over te schakelen naar groene stroom.

In 2017 zijn met stakeholders afspraken gemaakt
over aanvullende investeringen van ¤ 30 miljoen op
het gebied van duurzaamheid, innovaties, wonen en
zorg, sociale duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Hieruit zijn – voor 10 jaar - 2 extra fte’s gefinancierd die in de wijk werkzaam zijn, in totaal ¤ 1,5 miljoen. Extra investeringen in 49 woningen in de
Rivierenbuurt zijn hieruit betaald, waarvan ¤ 2 miljoen uit duurzaamheid en ¤ 0,8 miljoen uit betaalbaarheid. In 2018 is het besluit genomen om de
flats aan de Urkerweg te verduurzamen. Het extra
investeringsbudget wordt hiervoor voor ¤ 5,6 miljoen
gebruikt. Daarnaast zijn 2 zorgunits aangebracht voor
¤ 90.000. In totaal zijn daarmee voor ruim ¤ 10 miljoen extra investeringen uitgevoerd.

Hiervoor start vanaf 2019 een verkenning of er
een lokale Esco tot stand gebracht kan worden, die
duurzame energieopwekking voor en door de polder
realiseert. Uitgangspunt van dit initiatief is: dat we
onderzoeken hoe er lokaal groene energie opgewekt
kan worden voor lokaal gebruik, met zoveel mogelijk
invloed van de verbruikers/bewoners op de kostenontwikkeling op de lange termijn.

Meerweg, Rutten
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HUISVESTING

DOELGROEPEN

WACHTTIJD

Tijd vanaf het moment dat
een woningzoekende zich
heeft ingeschreven tot het
moment dat hij een woning
heeft gekregen.

ZOEKTIJD

Tijd vanaf het moment dat
een woningzoekende actief
op zoek gaat naar een woning (reageert op aangeboden woningen) tot aan het
moment dat hij een woning
heeft gekregen.

HUISVESTEN DOELGROEPEN EN BETAALBAARHEID
Zorgen voor voldoende woningen, passend bij onze bewoners.
Mercatus wil de woningen zo goed mogelijk verdelen. Dit is nodig
om iedereen een eerlijke kans op een goede en bij hen passende
woning te geven. Om ons woningaanbod op peil te houden ontwikkelden we ook in 2018 weer nieuwbouw.

Minder mutaties en
kortere zoektijd

Passend toewijzen

In 2018 hadden we 437 opzeggingen (2017: 465). De mutatiegraad was 9,6 procent (2017:
10,1 procent). Dit getal is inclusief
de opzegging van woningen die
gesloopt worden. We hadden 418
nieuwe verhuringen (2017: 561).
Hierin zijn ook de verhuringen
opgenomen van de nieuwbouwprojecten.
We verleenden in dit boekjaar in
38 gevallen een medische of sociale urgentie. Circa 11 procent van
de totale woningvoorraad kwam
daarmee beschikbaar voor de
reguliere woningzoekenden.
De gemiddelde zoektijd vanaf het
reageren tot en met de acceptatie
van de woning is iets afgenomen:
van 1,7 jaar in 2017 naar 1,64 jaar
in 2018. In Emmeloord bedraagt
de zoektijd 1,9 jaar (2017: 2 jaar)
en in de dorpen 1,3 jaar (2017: 1,26
jaar).
Ons huurprijsbeleid sluit aan op
de inkomenspositie van onze
woningzoekenden: 90 procent van
de vrijkomende woningen bieden
we aan in het betaalbare segment.
Ze zijn hierdoor bereikbaar voor
woningzoekenden die een beroep
doen op huurtoeslag.
De gemiddelde wachttijd voor
een woning vanaf het moment
van inschrijven bedraagt 2,8 jaar
(2017: 2,6 jaar). De wachttijd is in
Emmeloord 3,4 jaar (2017: 3 jaar)
en in de dorpen 2,0 jaar (2016:
1,9 jaar). In 2018 kreeg een aantal
mensen met een lange zoektijd
een woning in het nieuwe woongebouw Suyderpoort in Emmeloord.

Mercatus heeft 98 procent van de
verhuringen passend gehuisvest
in 2018. Wettelijk moeten wij
ontvangers van huurtoeslag voor
meer dan 95 procent huisvesten in
woningen onder aftoppingsgrenzen. Dit is in 2018 dus ruimschoots
gelukt.
In 2018 verhuurden we in totaal
418 woningen met een huurprijs
onder de liberalisatiegrens van
¤ 710,68. Aan huishoudens met
een gezamenlijk inkomen tussen
¤ 36.165 en ¤ 40.349 zijn 8 woningen verhuurd en 6 woningen aan
een hoger inkomen. Aan huishoudens met een lager inkomen verhuurden we 414 woningen (96,5
procent). Hiermee voldoen wij aan
de voorwaarden van de overheid
voor staatssteun. Deze grens ligt
op 80 procent.
Het aantal aanbiedingen dat nodig
is om een woning te verhuren, is
gemiddeld 2,0 keer (2017: 2,2).
Woningzoekenden nemen dus de
luxe om de aanbieding van een gekozen woning te weigeren, omdat
het vertrouwen bestaat dat er een
volgende kans komt.
Het aantal ingeschreven woningzoekenden is in 2018 gestegen:
van 4.338 naar 4.671. Een groot
deel woont al in Noordoostpolder.
Van de ingeschreven woningzoekenden waren 785 mensen actief.
Dit houdt in dat zij elk kwartaal
tenminste één keer reageerden op
ons woningaanbod. Ruim 1.900
woningzoekende schreven zich in
2018 in en 1.600 woningzoekenden schreven zich uit.
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Het aantal reacties per woning iets
afgenomen, van 74 in 2017 naar
68 in 2018. Het aantal reacties op
vrijkomende woningen in Emmeloord is gemiddeld 76 en in de
dorpen 58. Wij zien een afname
in het gemiddeld aantal reacties
bij de seniorenwoningen naar 16
per woning. Het aantal reacties op
woningen voor senioren in Emmeloord is gemiddeld 7 reacties
hoger dan in de dorpen. Ondanks
het toenemende aantal woningzoekenden en voldoende reacties,
is de verhuurbaarheid van bepaalde type woningen lastiger.
Dit geldt met name de verhuurbaarheid in de dorpen van senioren- en jongerenwoningen.
De druk op de woningmarkt als
geheel is afgenomen. Dit ondanks
onze regelmatige acties om met
name inwoners van de dorpen
bewust te maken van het tijdig
inschrijven als woningzoekende,
omdat er geluiden zijn dat dorpsbewoners onvoldoende aan bod
zouden komen.

Huurprijsbeleid: beperkte
huurverhoging
We monitoren ons in 2015 ingevoerde huurprijs-, verhuur- en
aanbiedingenbeleid twee keer per
jaar. Belangrijkste reden hiervoor
is de invoering van de Woningwet,
waardoor meer woningen tot de
aftoppingsgrenzen beschikbaar
moeten zijn. Bij mutatie passen we
de huurprijs aan naar de streefhuur. De gemiddelde huurprijs van
de woningen bedroeg eind 2018 €
521,69 (2017: ¤ 509,89).
De gemiddelde huurprijs waarvoor
woningen bij mutatie worden verhuurd (de aanbiedhuur), bedraagt
¤ 569,07. De maximale huurprijs
in ons woningbezit bedraagt €
¤ 806,70. De huidige gemiddelde

huurprijs is 64,7% van de maximaal redelijke huur. Hiermee
blijven wij onder onze eigen norm
van 65%.
Aansluitend bij onze kerntaak om
passende huisvesting te bieden
aan mensen die hiervoor niet op
de vrije markt terechtkunnen,
voerden we per 1 juli 2018 een
inkomensafhankelijke huurverhoging door.
Samen met Stichting Bewonersbelang kozen we ervoor om de
huurverhoging voor onze doelgroep - het overgrote deel van de
bewoners - te beperken. Voor hen
was een eventuele huurverhoging
afhankelijk van de huurprijs die
iemand op dit moment betaalt,
tegenover de sociale huurprijs die
Mercatus voor dezelfde woning
vraagt aan nieuwe bewoners.
Voor onze doelgroep (sociale huur) met een inkomen tot
¤ 36.165 was de verhoging per
1 juli gemiddeld 1,37%. 2.700
bewoners kregen helemaal geen
huurverhoging. Een deel van de
doelgroep die nu een lage huur betaalt in relatie tot de aanbiedhuur,
heeft een huurverhoging gekregen
van 3,9%.
Huishoudens tot en met vier personen, die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt
en een hoger inkomen hebben dan
¤ 40.349, kregen een huurverhoging van 5,4%. In 2018 gold een
huursombenadering: de totale
huursom mocht stijgen met 2,4
procent. De totale gerealiseerde
huursomstijging in 2018 bedroeg
uiteindelijk 1,83%, waarmee we
ook in 2018 een gematigd huurverhogingsbeleid voerden.
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Marcha Groen,
beleidsmedewerker

“We
proberen
de huurverhoging
voor onze
doelgroep
zo laag
mogelijk
te
houden.”

Huurincasso:
betaalachterstanden verkleinen
Van de 4.700 huurincasso’s die Mercatus elke maand
naar haar bewoners stuurt, wordt iets meer dan 10
procent niet meteen of niet betaald. In 2018 is onze
medewerker huurincasso intensief contact gaan
zoeken met bewoners die niet betalen. Deze aanpak
past bij het streven van Mercatus naar meer persoonlijk contact met de klant. Hierdoor hoeven we minder
dossiers aan het incassobureau over te dragen. Dit
zorgt ook voor minder uitzettingen.
Maar voordat een niet betalende huurder persoonlijk
wordt benaderd, zijn er eerst nog een paar stappen.
Bewoners die het huurbedrag niet op tijd overmaken,
krijgen een paar weken na de incasso een telefoontje
om hen eraan te herinneren dat ze nog moeten betalen. Wie dan de huur nog niet overmaakt, krijgt een
aanmaningsbrief, vervolgens een persoonlijke mail en
daarna eventueel nog een sms.
Matthijs de Vries,
medewerker Huurincasso

“Ik zie tijdens
onze huisbezoeken dat met name
jongeren, zzp’ers,
mensen met een
bijstandsuitkering en statushouders vaker dan
andere bewoners
problemen hebben
om hun huur te
betalen.”

Wanneer dat alles niks uithaalt, brengt een medewerker van Mercatus samen met de woonconsulent
uit de wijk een huisbezoek. Ze bespreken wat de
problemen zijn en hoe die kunnen worden opgelost.
Gespreide betaling kan een oplossing zijn.
Mercatus merkt ook dat met name jongeren, zzp’ers
en statushouders relatief vaker hun huur niet op tijd
betalen. Zij weten vaak niet goed hoe ze hun financiën moeten plannen en bij zzp’ers hoor je regelmatig
dat zij zelf zitten te wachten op de uitbetaling van
facturen, waardoor ze geen inkomsten hebben.
Mercatus verwijst indien nodig door naar de Gemeentelijke Kredietbank, het maatschappelijk werk,
zoals Zorg op Oude en Nieuwland en Humanitas, die
onder meer kunnen helpen bij budgettering. Soms is
schuldsanering nodig.
Mercatus probeert hoe dan ook uitzetting te voorkomen. Desondanks kwam dat in 2018 zeven keer
voor. In twee gevallen ging het om sociale overlast én
huurachterstand, in twee gevallen puur om huurachterstand en drie bewoners vertrokken met de noorderzon.
De maandelijkse huurachterstand is in 2018 met
meer dan 10% afgenomen. De nieuwe aanpak lijkt
daarmee goed te werken.

Huisvesting statushouders
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) stelt jaarlijks vast hoeveel
vluchtelingen met een verblijfsvergunning een gemeente moet
huisvesten (taakstelling naar rato).
Woningcorporaties zijn daarbij
een belangrijke partner.
Voor 2018 had de gemeente
Noordoostpolder een taakstelling
van 65. We hadden een voorstand
uit 2017 van 20. In 2018 hebben
wij 37 statushouders gehuisvest.
De achterstand is dus uiteindelijk 8 voor dit boekjaar. Door
Mercatus zijn genoeg woningen
vrijgehouden maar door diverse
redenen (koppeling door COA,
omstandigheden bij de personen
zelf) waren niet alle statushouders op 31 december geplaatst
maar zijn de woningen begin 2019
uitgegeven.

Huurderving
De huurderving vanwege leegstand is sterk afgenomen, door
aanpassingen in het verhuur- en
mutatieproces
Leegstand werd met name veroorzaakt door te slopen woningen en
renovatie.

Verkoop
In 2018 zijn 34 woningen verkocht
voor gemiddeld ¤ 134.000.
Er waren 20 woningen begroot.
Door de gunstige verkoopmarkt
zijn meer woningen verkocht en
is de gemiddelde prijs ook 10%
hoger dan begroot.

Informatie-avond Suyderpoort
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NIEUW

BOUW

PROJECTEN

MOOIE NIEUWBOUWPROJECTEN IN 2018
Suyderpoort – Emmeloord, oplevering 29 appartementen
Mercatus bouwde in 2018 69 nieuwe woningen. We zijn trots op het
appartementencomplex de Suyderpoort in Emmeloord, dat bestaat uit
vier lagen met 29 appartementen. Op die locatie, bij binnenkomst van
Emmeloord vanaf de Nagelestraat, wilde Mercatus een beeldbepalend
gebouw neerzetten. Dat is goed gelukt, vinden wij. De architectuur,
waarvoor Min 2 Bouw - Kunst tekende, is speels en heeft een ‘vriendelijk’ uiterlijk met zijn verschillende kleuren stenen. Ze onderscheidt zich
van de sobere en strakke bouwstijl die je veel ziet in de Noordoostpolder. De belangstelling voor de 29 levensloopbestendige appartementen
was enorm, door de ligging en het soort appartementen. Maar liefst 300
woningzoekenden meldden zich aan, toen de woningen in het begin van
de zomer in de verhuur gingen. De gelukkigen ontvingen hun sleutels op
18 juli.
Mercatus begon overigens al in 2016 met de bouw van dit project. Door
het tekort aan personeel in de bouw en gebrek aan bouwmaterialen,
zoals kalkzandsteen, was er vertraging. Algemeen is dat een probleem
bij nieuwbouw. Tijdens de economische crisis gingen veel bedrijven
failliet en is personeel ontslagen. Die achterstand moet nu weer worden
ingelopen.

Hoogzijde – Marknesse, 16 woningen

“Wij zijn
trots op de
Suyderpoort
dat met zijn
speelse architectuur
een gezichtsbepalend gebouw
in Emmeloord is geworden.”

Breestraat – Marknesse,
24 maisonnettewoningen

“Bewoners merken
isolatiemaatregelen meteen in
hun portemonnee.
De woning wordt
comfortabeler en
energiezuiniger.
Hierdoor is de
energierekening
in de hand te
houden.”

Aan de Breestraat in Marknesse zijn we eind 2018
gestart met de bouw van 12 nultredenwoningen en 12
maisonnettewoningen. De helft daarvan is bedoeld
voor starters en de andere helft voor senioren. Bij
deze woningen hebben we geprobeerd de architectuur zo goed mogelijk in de dorpskern in te passen.
Van de buitenkant is nu bijvoorbeeld niet direct
zichtbaar dat het om appartementen gaat. Ook de
bouw van dit project startte later dan de bedoeling
was door tekorten aan met name personeel in de
bouwsector.

Lange Brink – Luttelgeest, geplande
sloop-nieuwbouw 12 woningen
In Luttelgeest startte begin 2018 de bewonersparticipatie rond de sloop en vervangende nieuwbouw
van 12 woningen. Tijdens huisbezoek hebben we
onze plannen met de bewoners besproken. Dit traject
loopt in 2019 door. De sloop zelf staat in 2020 op de
planning.

Aan de Hoogzijde in Marknesse zijn 16 woningen gebouwd. Daarvoor
werden eerst de oude woningen gesloopt. Uit onderzoek bleek dat de
kosten voor moderniseren hoger werden dan nieuwbouw. Daarom hebben we de optie sloop en vervangende nieuwbouw opnieuw besproken
met de bewoners.
Mercatus is zich ervan bewust dat bewoners een geschiedenis hebben met hun woning. We hebben met iedereen individuele gesprekken
gevoerd. De bewoners hadden begrip voor de keuze voor sloop-nieuwbouw. Zij ontvingen een verhuisvergoeding. Een mooi resultaat door
Samen te Buurten.
Er zijn kleine eengezinswoningen voor terug gekomen, allemaal energieneutraal gebouwd en bedoeld voor alle leeftijden. Mercatus bouwt
alleen nog energieneutraal: woningen kunnen genoeg energie opwekken
om de eigen ruimtes te verwarmen. Dit gebeurt met verschillende technische mogelijkheden zoals zonnepanelen en warmteterugwinningsinstallaties.

Cor Spijker,
projectleider

Suyderpoort
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KLANT

VRIENDELIJKHEID

“Dat het
elke dag
anders is,
maakt het
werk juist
zo leuk.”
Judith Siebrand,
medewerker woonservice

VERHUUR EN KLANTVRIENDELIJKHEID
Mercatus vindt het belangrijk om bewoners en woningzoekenden
altijd vriendelijk en goed te informeren. Dat doen we aan de balie,
tijdens gesprekken met klanten op kantoor, via ons Klant Contact
Centrum en bij de bewoners in de wijk en thuis.

Oprichting Klant Contact
Centrum
Om onze klanten beter en sneller
te woord te staan, hebben wij in
2018 ons Klant Contact Centrum
(KCC) opgericht. Daar werken
inmiddels drie parttime krachten,
die alle telefoontjes die bij het
algemene nummer binnenkomen
opvangen. Dat zijn er elke week
honderden, per jaar zo’n 30.000.
Tot de oprichting van het KCC
werden telefoontjes met name
door de medewerkers Woonservice aangenomen. Door de jaren
heen werd er steeds vaker gebeld.
We kregen klachten dat we niet
goed bereikbaar waren. Door de
oprichting van een KCC zijn we
beter telefonisch bereikbaar en
kunnen de medewerkers van de
Woonservice zich optimaal richten
op hun primaire taak: klanten
begeleiden bij het vinden van de
juiste woning.
Dat er meer telefoontjes kwamen, komt onder meer door de
veranderde samenstelling van
onze klanten. Ouderen, mensen
met een verstandelijke of lichamelijke handicap en mensen met
een psychische stoornis wonen
steeds langer thuis. Zij vormen
een steeds groter gedeelte van het
klantenbestand van de woningcorporatie. Zij hebben echter ook
vaker ondersteuning nodig.
Soms is er extra tijd nodig aan de
telefoon omdat er een taalbarrière
is. Ook renovatie- en nieuwbouwprojecten zorgen voor veel tele-
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foontjes, doordat er veel mensen
verhuizen. Er zijn ook veel woningzoekenden die informatie willen
over zoektijden of die vragen hebben over een urgentieverklaring
bij bijvoorbeeld echtscheiding of
medische of sociale problematiek.
Het KCC probeert de klant zoveel
mogelijk direct te helpen. Dat lukte
in 2018 in 80 procent van de gevallen. Bij de andere telefonische
vragen regelt de KCC-medewerker
dat een collega een klant verder
kan helpen. De garantie is dat dit
binnen twee dagen gebeurt, zodat
de klant zo snel mogelijk antwoord
op de vraag heeft. Reparatieverzoeken worden meteen doorverwezen naar het team dat deze
afhandelt.
Aan deze werkwijze moesten onze
medewerkers wennen, maar doordat de nieuwe medewerkers van
het KCC hen consequent bleven
wijzen op de afgesproken procedure, is de organisatie eraan gewend
geraakt en is het een normale
manier van werken geworden. Met
als groot voordeel dat de beller
nu veel sneller wordt geholpen en
weet waar hij aan toe is.

Woonservice helpt bij
vinden van woning
Het is de taak van de medewerkers
van Woonservice om onze bewoners zo goed mogelijk te begeleiden bij het vinden van een woning.
Door de oprichting van het KCC,
kregen de medewerkers Woonservice meer tijd om alle aandacht

daarop te richten. In 2018 is
gewerkt aan het verbeteren van
processen. Onder meer het mutatieproces werd verbeterd.
Een persoonlijke benadering staat
daarbij voorop. Mercatus voert
altijd een zogenoemd aanbiedingsgesprek met toekomstige bewoners. In het kader van het Passend
toewijzen kunnen wij dan onder
meer de inkomstengegevens van
de klant controleren.

KLACHTENCOMMISSIE

Bewoners kunnen bij de onafhankelijke geschillencommissie terecht als ze vinden dat Mercatus een klacht volgens hen niet
correct heeft behandeld. In 2018 zijn er bij de commissie geen
zaken ingediend.
De geschillencommissie bestaat uit:
• De heer A. de Ruijter (onafhankelijk voorzitter).
• De heer A.W.J. de Bruijn (lid, voordracht namens Stichting
Huurdersbelang Mercatus).
• Mevrouw S. Goedhart (lid, voordracht namens Mercatus).
Wij volgen het standaard reglement van brancheorganisatie
Aedes. Deze is per 1 januari 2019 gewijzigd en wordt dan ook in
2019 aangepast.

Bovendien leren wij zo onze
bewoners persoonlijk kennen en
kunnen wij hen beter voorlichten
over waar ze rekening mee moeten
houden, bijvoorbeeld over de
betaling van de huur. We vragen
ook altijd of er bijzonderheden
zijn waarmee wij rekening moeten
houden.
Medewerkers Woonservice
sluiten ook steeds vaker aan bij
nieuwbouwinformatiebijeenkomsten, zodat zij beter op de hoogte
zijn van wat er speelt.

Nieuwe systemen
In 2018 zijn we bezig geweest met
een aantal systeemwijzigingen,
deze zijn in het eerste kwartaal
van 2019 in werking. Er is een
nieuwe versie van ons woningtoewijzingsysteem, dit vergemakkelijkt het vinden van een nieuwe
huurwoning. De nieuwe website en
het daaraan gekoppelde informatiesysteemzorgt ervoor dat bewoners veel zaken gemakkelijk online
met ons kunnen regelen.

“Het is
ontzettend
fijn om te
zien dat we
nu met het
Klant Contact
Centrum
onze klanten
beter te
woord kunnen
staan.”
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Janneke van Dijk,
medewerker KCC

MAATSCHAPPELIJK

VERANTWOORD

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Mercatus is nauw betrokken bij en verbonden met de Noordoostpolder en haar inwoners. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Mercatus daarom leidend in de keuzes die
wij maken. Waar wij kunnen, enthousiasmeren en stimuleren wij
belangenhouders om net als wij maatschappelijk verantwoord te
ondernemen. In het jaarverslag verantwoorden wij de behaalde
resultaten.
Op basis van de standaard ISO 26000, hebben we een MVO-actieplan
opgesteld met punten waaraan we de komende jaren verder invulling
willen geven. In 2018 zijn vanuit het actieplan o.a. de volgende zaken
opgepakt:
• Vanaf 2018 bouwt Mercatus alleen nog energieneutraal en fossielvrij.
• Aanschaf van 3 elektrische auto’s voor gebruik door de mutatieopzichters en wijkteams.
• Plaatsen van 3 laadpalen (6 laadplekken) voor het opladen van elektrische auto’s van Mercatus en bezoekers.
• Aanstellen van een Energieteam om onze bewoners voorlichting te
geven over energiegebruik; hiermee helpen wij tevens de medewerkers van het Energieteam om werkervaring op te doen.
• Aantrekken van een medewerker in het kader van een werkervaringstraject.
• Contracteren van een leverancier van eerlijke, duurzame koffie.
• Verzamelen en gescheiden afvoeren van koffiedik voor verwerking
tot nieuwe grondstoffen.
• Gescheiden afvoeren van afval.
• Vaststellen van een strenger privacyreglement.
• Opstellen van een nieuw inkoopbeleid met aandacht voor lokale
werkgelegenheid.
• Afschaffen van kosten voor bewoners die niet noodzakelijk zijn, zoals de waarborgsom en administratiekosten bij nieuwe verhuringen.
• Deelnemen, door een aantal medewerkers, aan een taalstageprogramma om zodoende statushouders een kans te geven sneller te
integreren in onze samenleving.

ONDERNEMEN

“Mercatus is nauw betrokken bij en
verbonden met de Noordoostpolder
en haar inwoners. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen is voor ons
leidend bij de keuzes die wij maken.”
Het Mercatus energieteam
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NICATIE

COMMUNICATIE
Afgelopen jaar was een jaar waarin communicatie, naast de start van een nieuwe website,
vooral een ondersteunende rol speelde.

Vernieuwing website Mercatus
Na de zomer heeft het managementteam besloten
om een nieuwe website te laten maken. Er is behoefte
aan een website die meer van deze tijd is. Waar de
bezoeker sneller kan vinden wat hij zoekt en die zich
aanpast aan mobiel gebruik: een servicegerichte site
voor al onze klanten en relaties. Intern is er behoefte
aan een up-to-date digitaal systeem (het zogenaamde Content Management System of CMS) dat er voor
zorgt dat website, intranet, Iris en klantportaal met
elkaar communiceren. Dit alles draagt bij aan een
betere (digitale) klantenservice.

Sponsoring - Samen Wonen Fonds
Met het Samen Wonen Fonds, dat wij gezamenlijk met de Stichting
Huurdersbelang Mercatus beheren, ondersteunen we sinds 1 juli 2016
initiatieven van bewoners gericht op de eigen woning en woonomgeving.
In 2018 zijn drie aanvragen ingediend, waarvan er één gehonoreerd
is. Dit was een aanvraag voor de inrichting van de voortuin van Lange
Dreef 52-54. De aanvragers ontvingen ¤ 250 voor dit project. Voor de
aanvraag “Schuttingen Jan van de Capelle” boden we andere mogelijkheden.
Daarnaast dienden we nog een aantal lopende sponsorcontracten uit;
we sluiten geen nieuwe sponsorcontracten af. Aan de lopende contracten gaven we ¤ 750 uit: ¤ 500 voor Stichting Balansruiters en ¤ 250 voor
de Bewonersvereniging Kometenphila.

Hiervoor gebruiken we Iris van Kubion. Dit is een
leverancier die de website met geïntegreerd klantportaal, intranet en Iris 4 voor het Klant Contact Centrum levert. In het laatste kwartaal van 2018 begonnen we met de overgang naar de nieuwe website en
klantportaal. Deze gaat in maart 2019 live. Daarna
volgt intranet, het interne informatiesysteem.

“We
willen
open en
duidelijk
zijn in
contacten
met
huurders
en
woningzoekenden.“

Social media

CIJFERS

SOCIAL MEDIA
Mercatus is actief op Facebook,
Twitter en YouTube.
In 2018 is het aantal likes op
Facebook gestegen van 620 naar
690.
Het aantal volgers op Twitter is
gestegen van 519 naar 552.
YouTube blijven we gebruiken om
te laten zien wat Mercatus doet.

690 likes op Facebook
552 volgers op Twitter

Mercatus maakt nu ruim een jaar gebruik van Obi4wan voor de monitoring van social media. Dit vergemakkelijkt het volgen van en reageren op de diverse
social media stromen. In 2018 is naast Facebook,
Twitter en LinkedIn, Whatsapp toegevoegd. Ook is
in 2018 een training tone of voice voor social media
gevolgd door de collega’s die webcare verzorgen.

Projectondersteuning communicatie 2018
Naast bovenstaande zaken heeft communicatie de
volgende projecten ondersteund:
• De Samen Buurtendag
• Nieuwbouw, participatie en onderhoud
• Nieuwsbrief stakeholders
• Deelname aan de communicatiewerkgroep voor
het Netwerk Energieneutraal in Noordoostpolder
Communicatie is ook verantwoordelijk voor de redactie van ons bewonersblad Samen Wonen dat vijf keer
per jaar uitkomt.
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We willen zo klantvriendelijk mogelijk werken
en onze dienstverlening blijven verbeteren. Onderzoek helpt ons daarbij. We willen open en
duidelijk zijn in contacten met bewoners en woningzoekenden. Bewoners krijgen hierdoor een
positief beeld van Mercatus.

Bewoners beoordeelden ons met een 7,5 voor het
betrekken van de woning (2017: 7,5, 2016: 7,4), 7,7
voor het verrichten van een reparatieverzoek (2017:
7,8, 2016: 7,4) en 7,3 voor het verlaten van de woning
(2017: 7,3, 2016: 6,7). Dit zijn goede resultaten, maar
net niet genoeg voor een A-score.

Metingen klanttevredenheid

Met de hoge investeringen en onze ambities kiezen
we er niet voor om te streven naar de laagste bedrijfslasten. Dan zouden we een beheercorporatie
moeten worden. Uiteraard mikken we wel op zo laag
mogelijke lasten waarbij we klantvriendelijk werken
altijd vooropstellen.

De benchmark van Aedes is sinds 2017 uitgebreid
met meerdere scores. Naast het huurdersoordeel en
de bedrijfslasten worden nu ook duurzaamheid en de
onderdelen onderhoud en verbetering gemeten. In
2018 is dit verder uitgebreid met beschikbaarheid &
betaalbaarheid.

Ook in 2018 lieten we de klanttevredenheid digitaal
meten. Er wordt een vragenlijst per e-mail verstuurd
en de ingevulde enquêtes worden geautomatiseerd
verwerkt. De metingen sluiten aan op de Aedes
benchmark.

Mercatus scoort een A op duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid en een B op zowel bewonerstevredenheid als bedrijfslasten.
De meting op onderhoud en verbetering laat zien dat
wij landelijk bij 10% corporaties horen die hieraan het
meest uitgeven.
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KWALITEIT

VASTGOED

WE GAAN VOOR COMFORTABEL WONEN

Mercatus vindt het belangrijk om goed onderhouden woningen
te verhuren. We zijn daar dus altijd mee bezig. Dit loopt van het
dagelijkse onderhoud tot en met grote woningrenovaties waarbij
we woningen moderniseren en verduurzamen. De bewoners zelf
spelen hierbij een belangrijkere rol.

Dagelijks onderhoud en
klanttevredenheid
“Korte lijnen en snel
schakelen.”
In het dagelijks onderhoud aan
woningen werkt Mercatus via
korte lijnen tussen binnen- en
buitendienstmedewerkers en we
verwerken de meldingen zo snel
mogelijk. Planner Jelma Stoffers
en vakman Albert Lenters zijn hier
dagelijks mee bezig.
“Op werkdagen zitten we dagelijks
aan de telefoon van 8.00 tot 12.00
uur om klanten te woord te staan.
We merken dat vooral jongere
bewoners steeds meer online hun
meldingen doen via hun eigen Mercatus-account. Ouderen bellen het
liefst of komen langs aan de balie”,
vertelt Jelma Stoffers van Service
& Planning.

CIJFERS

REPARATIEVERZOEKEN

8001

Met haar collega’s maakt ze afspraken met de bewoners wanneer de vakmensen langskomen
en ze zorgt ervoor dat alle klussen zo goed mogelijk ingepland
worden.

reparatieverzoeken – begroot 7800

Geen dag hetzelfde

74,35%

Intussen gaat Albert Lenters op
pad richting weer een nieuwe klus.

¤ 873.000

“Al 30 jaar kom ik bij de mensen en
geen dag is hetzelfde. Je weet inmiddels met allerlei soorten bewoners
om te gaan en ik vind het leuk om de
mensen te helpen. Ik weet een dag

reparatieverzoeken uitgevoerd
door onze onderhoudsdienst

besteed aan reparatieverzoeken,
net binnen de begroting
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vooruit wel ongeveer wat ik moet
doen, maar wat ik over drie dagen
precies voor klussen heb? Echt nog
geen idee”, vertelt de vakman.

Korte lijnen
“We krijgen ongeveer 8.000 meldingen per jaar, dus dan weet je dat je
dit strak moet organiseren. Normaal
gesproken lossen we meldingen
binnen twee dagen op, spoedzaken
zoals ernstige lekkages uiteraard
sneller”, zegt Jelma. Albert: “Ik
werk met nog acht andere vakmensen in de buitendienst. Sommigen
hebben een eigen wijk. Omdat ik de
enige elektromonteur ben, kom ik in
ons hele werkgebied. Alle vakmensen
zijn behoorlijk allround, we kunnen
veel zelf. En voor specifieke klussen
hebben we korte lijnen met vaste onderhoudsbedrijven en aannemers.”

Mutatieonderhoud:
nieuwe aanpak binnenonderhoud bij mutatie
Vanaf 1 januari 2019 gaat Mercatus op een duidelijke
manier om met onderhoud rond woningmutatie. Door
onderzoek in het eerste halfjaar van 2018 hebben
we de normen voor mutatie aangepast. In de praktijk
pasten we deze nieuwe manier van werken al vanaf
het vierde kwartaal 2018 toe: we zorgen ervoor dat
een vrijgekomen woning daarna altijd goed onderhouden wordt doorverhuurd aan een nieuwe huurder.
We moderniseren de woning aan de binnenzijde dus
waar dat nodig is. Vooral aan de buitenzijde zijn veel
van onze woningen de afgelopen jaren al vernieuwd;
door goed binnenonderhoud bij mutatie zijn straks
zoveel mogelijk woningen binnen én buiten van een
goede kwaliteit.

“Klanten geven ons
bijna een 8 voor
dagelijks onderhoud.”

Mooi rapportcijfer
“Als we niet precies weten wat een
huurder met een melding bedoelt,
gaan we altijd eerst kijken wat er aan
de hand is”, vertelt Albert. “Daarna
kan ik zelf met de bewoner het werk
inplannen. Dat gebeurt via een centraal systeem, zodat ook de planning
er meteen zicht op heeft. Ook als
we bij een bewoner terug moeten
komen, kunnen we als vakman de
vervolgafspraak bij de huurder zelf
maken. Dat werkt prettig voor iedereen.” Jelma: “Bewoners geven ons
een 7,7 voor dagelijks onderhoud.
Dat is een prachtige score, maar
we proberen altijd weer dingen te
verbeteren.”
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MUTATIEONDERHOUD

471

woningen gemuteerd

428

eenheden mutatieonderhoud
uitgevoerd

¤ 2.062

gemiddelde mutatieonderhoudskosten per woning

Klangestuurd binnenonderhoud

Energiemaatregelen en
duurzaamheid

Bewoners kunnen sinds enkele jaren ook zelf aangeven wanneer ze hun woning graag onderhouden willen zien. Wij bekijken eerst de situatie en geven eventueel groen licht voor de klus. De bewoner bepaalt in
overleg met ons wanneer het werk gedaan wordt en
heeft dus zelf de regie. De bewoners waarderen deze
aanpak enorm. Het gaat vooral om het vervangen van
keukens, badkamers en toiletten.

Mercatus werkt er continu aan om
haar woningen energieneutraal te
maken. De volgorde is dat we huizen eerst goed isoleren, door het
aanbrengen van vloer-en spouwmuurisolatie, beter geïsoleerd
glas en het isoleren van de daken.
Bewoners krijgen daardoor niet
alleen een lagere energierekening,
ze ervaren ook meer comfort.
De volgende stap is om zelf
energie op te wekken door middel
van zonnepanelen, wat al bij verschillende woningen gebeurt, en
warmtepompen aan te brengen.
In de toekomst streeft Mercatus
naar aardgasloze woningen. Ook
circulair bouwen, onder meer
met prefab units die makkelijk
te hergebruiken zijn, staat op de
planning.

“Onze klanten hebben
invloed op wanneer wij
binnenonderhoud
uitvoeren. De waardering
daarvoor is groot.”

Uit de Aedes-benchmark blijkt dat Mercatus tot de
koplopers behoort als het gaat om verduurzaming,
beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningbezit
en de investeringen hierin.
Gemiddeld hebben de woningen
van Mercatus nu energielabel B.
Het streven is om dit vóór 2030
naar energielabel A te tillen.
Uit de Aedes-benchmark blijkt
dat Mercatus tot de koplopers
behoort als het gaat om verduurzaming, beschikbaarheid en
betaalbaarheid van woningbezit
en de investeringen hierin. Daar
zijn we trots op. We laten zien dat
duurzaamheid en sociale duurzaamheid bij ons hand in hand
gaan.

Voortgang EI-klasses vanaf 2015
De verschillen in de woningaantallen per klasse zijn verklaarbaar door:
•
een andere rekenmethodiek vanaf 2015
•
opnieuw afmelden van woningen na onderhoud of renovatie
•
verkoop van woningen en sloop-nieuwbouw
•
tussentijdse software-updates

CIJFERS

KLANTGESTUURD BINNENONDERHOUD
2018
BIJ MUTATIE

OP VERZOEK KLANT

17 badkamers
¤ 110.972 totaal
¤ 6.527 per stuk

29 badkamers
¤ 153.010 totaal
¤ 5.276 per stuk

15 toiletten
¤ 40.674 totaal
¤ 2.711 per stuk

5 toiletten
¤ 9.023 totaal
¤ 1.804 per stuk
139 keukens
¤ 423.989 totaal
¤ 3.050 per stuk
34

Verdeling EI-klasses (stand van zaken eind 2018)
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Planmatig onderhoud
In ons werkgebied was in 2018 een groot aantal grote
onderhoudsprojecten en woningrenovaties.
Hieronder een overzicht in vogelvlucht.

“Als bewoners door een renovatie of sloop moeten
verhuizen is er altijd een verhuisvergoeding.”

TOTAAL PLANMATIG ONDERHOUD

AANTAL WONINGEN PLANMATIG
ONDERHOUD PER KERN

28 projecten
1542 woningen in 77 complexen
Budget ¤ 9.600.000
Resultaat ¤ 748.000 positief

Bant: 		
Creil: 		
Emmeloord:
Ens: 		

Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door
het niet uitvoeren van werkzaamheden aan
woningen aan de Koolzaadhof omdat deze woningen zijn verkocht. Verder hebben we minder
douches en toiletten vervangen dan verwacht.
Daarnaast was het budget voor onderzoek naar
asbestbronnen te hoog ingeschat.

Espel: 		
Kraggenburg:
Luttelgeest:
Marknesse:

785 woningen schilderwerk.
Energiemaatregelen bij 325 woningen:
Bij

Nagele:

dak-, vloer- of spouwisolatie

Rutten: 		
Tollebeek:

8 woningen
15 woningen
1.203 woningen
119 woningen
12 woningen
6 woningen
9 woningen
37 woningen
34 woningen
18 woningen
57 woningen

“We hebben minder douches en
toiletten vervangen dan verwacht.”

Renovatie Koolzaadhof, Nagele

36

37

PLANMATIG ONDERHOUD
PER WIJK

WIJK NOORDOOST

WIJK ZUIDOOST

WIJK ZUIDWEST

Plantenbuurt, Ingenieursbuurt, Centrum

Vogelbuurt, Botenbuurt, De Zuidert

Bergenbuurt, Revelsant

Onze wijkopzichter voerde in zo’n 45 complexen in de hele wijk Zuidoost inspecties
uit om te bekijken wat er de komende jaren
aan onderhoud nodig is. In complexen aan de
IJsselmeerlaan, Punter- en Klipperstraat
inspecteerde hij de woningen ook binnen: hier
staan energetische maatregelen op de planning.

Koolzaadhof – Nagele, 17 woningen: vervan-

Luttelgeest, Marknesse, Emmeloord –

Tollebeek, Nagele, Emmeloord –

Kraggenburg, Ens, Emmeloord –

WIJK NOORDWEST

Rutten, Bant, Creil, Espel, Emmeloord –
Emmelhage, De Erven, Rivierenbuurt, Waterbuurt

Hoogzijde – Marknesse; Ruiterstraat – Luttelgeest, totaal 6 eengezinswoningen: kozijn- en
deurvervanging, schilderwerk, spouwmuurisolatie en aanbrengen mechanische ventilatie.

Professor Lorenzstraat – Emmeloord, pand
voor begeleid wonen: herstellen voegwerk, schilderwerk en herstraten achterpaden.

De Meute – Creil, 14 multifunctionele woningen: schilderwerk, vloer- en dakisolatie.

Dotterbloem, Lisdodde – Marknesse,

Westerrand – Espel, 10 multifunctionele

14 woningen: mechanische ventilatie vervangen,
dakonderhoud en schilderwerk.

woningen: schilderwerk, vloer- en dakisolatie,
vervanging kozijnen-deuren-dakpannen.

Duizendknopstraat, Moerasandijviestraat
– Emmeloord, 10 woningen: herstraten achter-

Ankerpad – Espel, zorgboerderij begeleid wo-

paden, dakcontrole en schilderwerk.

nen: schilderwerk.

Remise – Marknesse, 10 multifunctionele

Jeanne d’Arclaan, Picasso en Pasteurhage,
De Borporus, De Dardanellen, De Sont Emmeloord: schilderwerk.

woningen: dakonderhoud en vervangen goten,
aanbrengen mechanische ventilatie, herstraten
achterpaden.

Graaf Florislaan – Creil, multifunctioneel cen-

Abelenlaan, Lindenlaan – Emmeloord,

trum: schilderwerk binnen en voegwerk.

23 eengezinswoningen: dakcontrole woningen,
dakvervanging bergingen en schilderwerk.

Galamastraat, Lothariusstraat – Creil,
7 eengezinswoningen: schilderwerk en kozijnvervanging.

Bumalaan en omgeving (Ingenieursbuurt)
– Emmeloord, 60 eengezinswoningen: aanbrengen isolatie aan dak en spouwmuren, gevelonderhoud, vernieuwde mechanische ventilatie.

Lange Omgang – Bant , 8 eengezinswoningen:
onderhoud aan bergingen, voeg- en schilderwerk.

Groene Zoom – Marknesse, 8 eengezinswo-

Bisschopsstraat en Utrechtsestraat – Creil,

ningen: grote renovatie, onder andere nieuwe
gevels, nieuwe dakisolatie en nieuwe geïsoleerde
bijkeuken. Samen met de aannemer bewonersmiddag georganiseerd; project start begin 2019.

16 eengezinswoningen: schilderwerk.

Stratenproject, diversen straten - Emmeloord en Creil: achterpaden opgeknapt of

Noordzoom, Westervoor en Clematisstraat
– Marknesse, 30 multifunctionele woningen:

vernieuwd.

Zwarte Water - Emmeloord, 5 woningen:
gevels vervangen en geïsoleerd. Bewoners zijn in
de woning gebleven.

nieuwe gevels, dakisolatie en diverse andere
energetische maatregelen. We compenseerden
de bewoners voor de overlast.
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ging alle gevels en energetische maatregelen.
Bewoners zijn 6 weken elders gehuisvest.

Noorderkroon en Grote Beer e.o. – Emmeloord, 91 eengezinswoningen: vloer- en dakisolatie.

In de Botenbuurt in Emmeloord organiseerde
het wijkteam een bewonersparticipatietraject.
In ruim tien sessies met bewoners hakten we
knopen door over het onderhoud in de komende
jaren. Verder wordt een deel gefaseerd gesloopt
en nieuwgebouwd. We starten met de Zuiderkade in 2019–2022. Dan de Schoenerstraat 2021–
2025 en tot slot de Schouwstraat 2025–2029.

Saturnusstraat – Emmeloord, 106 woningen:
schilderwerk en asbestsanering.

Ring – Nagele, 7 woningen: schilderwerk en
kleinonderhoud.
De Klamp – Nagele: schilderwerk.

Baan, G.J. Gillotstraat, Arnoldus van
Bockholtstraat – Ens, 33 woningen: uitge-

“Bewoners
kunnen bij
renovatie en
planmatig
onderhoud hun
wensen
kenbaar maken.
Als het mogelijk
is, nemen we
dat mee in onze
plannen.”

breide renovatie, isolatiemaatregelen, reparatie
metselwerk, nieuwe riolering en vloeren, nieuwe
dakgoten en dakpannen, ventilatieverbetering.
Bewoners maakten tijdens diverse bijeenkomsten hun wensen kenbaar. We verwerkten dit zo
veel mogelijk in onze plannen. Door de omvang
van de renovatie verhuisden de bewoners aan
de Baan tijdelijk naar een wisselwoningen. De
woningen kunnen nu weer 25 jaar mee.

IJsselmeerlaan - Emmeloord, 16 woningen:
vloer- en dakisolatie, aanbrengen mechanische
ventilatie. Bewoners toonden zich erg tevreden
met deze comfortverbeteringen: vooral tijdens
de winter merkten ze het voordeel.
Botenbuurt – Emmeloord en in Ens, schilderproject groot aantal woningen. Voorafgaand
bekeken we in deze oudere buurten wat er
moest gebeuren. Door onder andere de kozijnen
goed te schilderen, staan de woningen er weer
fris bij. De bewoners waardeerden onze inzet
met een 8,2.
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“Nagele is bijzonder
vanwege zijn
architectonische
structuur en bouw.
Bij eerdere
renovaties in de
jaren tachtig zijn
bepaalde
oorspronkelijke
details verloren
gegaan, maar
Mercatus brengt
die nu weer terug.”
Durk Grouwstra,
bouwkundig specialist

Plattedakenwoningen Nagele:
oorspronkelijke details keren terug

BEWONERSPARTICIPATIE: ALTIJD IN GESPREK MET DE BEWONERS

Een van de meest bijzondere renovatieprojecten van
2018 voerde Mercatus in Nagele uit. Dit dorp stond
na de oorlog model voor het moderne wonen. Het
werd ruim aangelegd, met veel groen. Er werkten
beroemde architecten aan mee, zoals Rietveld, Van
Eyck en Bakema. Alle woningen en gebouwen hebben
platte daken, vandaar de bijnaam ‘plattedakendorp’.
Bij eerdere renovaties zijn echter oorspronkelijke
details in de woningen verloren gegaan. Die worden nu weer stap-voor-stap teruggebracht. In 2012
renoveerde Mercatus bijvoorbeeld al enkele blokken
ontworpen door Rietveld. Vorig jaar waren 17 woningen, gebouwd in 1969, aan de beurt. K4 Architecten
uit Emmeloord was daarbij betrokken.
De woningen zijn geïsoleerd, kregen een nieuwe
gevel. Daarbij kwamen de bovenlichten boven de
portalen weer terug, wat voor extra lichtinval zorgt in
de woning, zoals dat destijds ook bedoeld was. Ook
het metselwerk in twee verschillende vormen kwam
weer terug.
Bij de renovatie bleek veel asbest in de woningen aanwezig, onder meer in de gevel en onder de vloer. Dat
is allemaal verwijderd, maar zorgde wel voor hogere
kosten dan begroot per woning.

Bij renovatie en nieuwbouw gaan
wij altijd in gesprek met onze
bewoners. Bewonersparticipatie
is de rode draad bij ons werk. Wij
vinden het belangrijk om te horen
wat de wensen en vragen van de
bewoners zijn.

Wij willen graag van onze bewoners weten wat de positieve
kanten van hun buurt zijn. Waaraan zijn ze gehecht? We horen
vaak dat ze het uitzicht belangrijk
vinden, groen in de wijk, dat er
voorzieningen dicht in de buurt

Aardgasloos Nagele!
Door de renovatie zijn de woningen energiezuiniger
geworden en dat merken de bewoners direct in hun
portemonnee. De daken zijn echter nog niet beter
geïsoleerd. De reden daarvoor is dat er binnenkort
zonnecollectoren op komen. Nagele wordt namelijk
als een van de eerste dorpen in Nederland ‘aardgasvrij’. De gemeente heeft hiervoor rijkssubsidie
gekregen. Stichting Energiek Nagele heeft een prijsvraag uitgeschreven voor de beste ideeën. Mercatus
ondersteunt dit initiatief van harte. Ongeveer een
derde van de woningen in Nagele is van Mercatus.

Bewoners
De bewoners zijn tijdens de bouwwerkzaamheden,
die zes tot acht weken duurden, in andere woningen
ondergebracht. Vijf van hen besloten daarna terug te
komen. Twaalf zagen het als een kans om elders een
nieuwe toekomst te beginnen.
Ondanks zijn bijzondere karakter is er veel verloop
in Nagele. De Stichting Energiek Nagele hoopt door
het aardgasvrij maken van Nagele, het innovatieve en
experimentele karakter van het dorp nieuw leven in
te blazen.
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zijn en dat er sociale samenhang
is. Waar dat kan, houden we rekening met deze wensen.
Als bewoners door een renovatie
of sloop moeten verhuizen is er
altijd een verhuisvergoeding.

LEEFBAARHEID

PARTICIPATIE

LEEFBARE WIJKEN, SAMEN MET DE BEWONERS

Mercatus zet zich in voor leefbare wijken en dorpen. Dat onze
inzet samen met onze partners belangrijk is, merken onze medewerkers bijna dagelijks. Problemen signaleren, met de bewoners
praten en op maat handelen als dat nodig is. Dat zijn kernbegrippen in onze manier van werken.

WIJK NOORDWEST
In de wijk Noordwest signaleert ons wijkteam vooral problemen rond
schulden en eenzaamheid – met name in de dorpen. Ook spelen zaken
als woonfraude en illegaal kweken van hennep. De saamhorigheid is de
laatste jaren minder geworden. Onze medewerkers ervaren dat het niet
meer zo vanzelfsprekend is dat buren voor elkaar klaar staan.

Verzorgde tuinen, leefbare straten

WIJK NOORDOOST
Samen Buurten in Marknesse
Eind september organiseerden we een Samen Buurtendag in Marknesse. Verderop volgt een uitgebreid
verslag door een van onze commissarissen. De
Samen Buurtendag is ontstaan omdat wij, ook na
de overgang van een vereniging naar een stichting
jaarlijks verantwoording willen afleggen aan onze
bewoners. Op deze dag ging de rvc, directie en management in gesprek met dorpsbelang en bewoners.
Er was een koffiekraam aan de Lange Voor waar bewoners met hun verhalen langs konden komen. Ook
bezochten we samen met bewoners de nieuwbouw
aan de Hoogzijde.

“Bij huurachterstanden
gaan we zo snel mogelijk
met de bewoners
in gesprek.”

De tuinen liggen er over het algemeen goed bij. Onze wijkmeesters
geven daar ook complimenten voor in hun contacten met bewoners.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen. De wijkmeesters bekijken bij verwaarloosde tuinen daarom of iemand zijn tuin niet meer kan of niet meer wil
onderhouden. Ze gaan in gesprek met de bewoner en kijken naar een
oplossing. Mercatus hanteert hierbij wel een de volgende lijn: als de
bewoners niets aan hun tuin (laten) doen, beginnen we een procedure.
Als er na een aantal weken nog niets is veranderd, knapt een met ons
samenwerkend hoveniersbedrijf de tuin weer op; de rekening is voor de
bewoner.

Huurincasso: persoonlijke aanpak

Scholieren steken handen uit de mouwen

Welkom in de wijk!

Taalstage voor statushouders

Met Welkom in de wijk! heten onze wijkconsulenten
en wijkopzichters de nieuwe bewoners welkom in hun
nieuwe woning. We brachten ze een welkomstbezoek
en vroegen naar hun ervaringen rond de verhuizing.
Ook bewoners die al bij Mercatus huren en naar
een nieuwe woning gaan, bezochten we. Zo leren de
bewoners ons en wij de bewoners kennen.

Ons wijkteam in Noordoost geeft gehuisveste statushouders de kans om een dagdeel met ze mee te
lopen. Het doel is om ze vooral meer Nederlands te
laten spreken in de dagelijkse omgang met andere
mensen, zodat ze onze taal sneller leren. De gemeente Noordoostpolder is initiatiefnemer van dit project.

Pilot tuinaanpak niet geslaagd

In Luttelgeest hebben we een zogenaamd digitaal
dorpsplein opgezet. Op deze website komen op
lokaal niveau vraag en aanbod samen. Het gaat niet
alleen om spullen, maar ook om elkaar te helpen met
bepaalde dingen.

In de wijk Noordwest hebben we samen met scholieren van het Groenhorst college en Stichting Present weer tuinen bij bewoners opgeknapt.
De leerlingen doen dit tijdens hun maatschappelijke stage. Bewoners
konden zich hiervoor aanmelden en hielpen zelf mee met het project.

Schuttingenproject nieuwbouw Jan van de Cappelle in Creil
Aan de Jan van de Cappelle in Creil hebben we samen met de bewoners
de nieuwe schuttingen geplaatst. Mercatus leverde het materiaal, de
bewoners plaatsten hun nieuwe schutting zelf. Op deze manier leerden
de bewoners elkaar meteen kennen en is het aanzicht van de woningen
overal netjes en hetzelfde.

Bij achterstanden in de huurbetaling gaat onze
wijkconsulent samen met de medewerker huurincasso zelf op pad om de betalingsproblemen met de
bewoners te bespreken. Doordat we de problemen zo
vroeg mogelijk en persoonlijk oppakken, voorkomen
we vaak meer problemen en zorgen we ervoor dat
de huur weer goed wordt betaald. Als dat nodig is,
betrekken we onze partners bij deze trajecten.

In de Ingenieursbuurt in Emmeloord wilden we samen
met statushouders en scholieren tuinen bij bewoners
opknappen. Dit deden we als een pilot-project. Ondanks het flyeren meldden zich nauwelijks mensen
aan.

Dorpsschouw Luttelgeest

“De saamhorigheid in de dorpen is wat
minder aan het worden. Dat vind ik een
belangrijk thema. Dus letten we daar als
wijkteam goed op.” Carel Okkes, wijkmeester Noordwest
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In september organiseerde ons wijkteam samen met
onder andere dorpsbelang, gemeente, politie en Carrefour een dorpsschouw in Luttelgeest. Hierin peilden
we de knelpunten in de leefomgeving.

Straatvertegenwoordigers Marknesse
In Marknesse hadden onze medewerkers vier keer
overleg met de vertegenwoordigers van de buurt.
Hierbij spraken we onder andere over leefbaarheid en
over projecten die op de planning staan.

Operatie steenbreek
In Operatie Steenbreek motiveerden we bewoners
om hun tuinen niet helemaal vol te leggen met stenen. Door tuinen deels groen te houden, verloopt de
afwatering veel beter.

Digitaal dorpsplein Luttelgeest

Sluitende aanpak statushouders
Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) en de gemeente hebben we de informatievoorziening aan statushouders verbeterd. Het doel
is vooral om aan de mensen het hele traject goed uit
te leggen en ze daarin te begeleiden. Wij nemen het
onderdeel wonen en leefbaarheid voor onze rekening
en leggen daarin de Nederlandse spelregels uit aan
de statushouders.
Ook doen wij mee aan project Straatmaken, georganiseerd door zorg-en welzijnsorganisaties, waarbij
statushouders kennis maken met hun buren.

43

WIJK ZUIDOOST
Regelmatige inloopbijeenkomsten Ens en
Kraggenburg
In Ens en Kraggenburg organiseerden we met onder
andere Carrefour en zorgpartijen één keer in de zes
weken inloopbijeenkomsten. Bewoners konden hier
terecht met al hun vragen over leefbaarheid en wonen en over zorg gerelateerde vragen om langer thuis
te kunnen wonen.

Bewonersparticipatie: Ens loopt voorop
Het dorp Ens loopt voorop als het gaat om bewoneparsticipatie. Al in 2013 begonnen we hier met
een pilot waarin bewoners veel meer dan vroeger
konden meepraten over hun eigen woon- en leefomgeving. Ons wijkteam merkte er de positieve gevolgen
van. Zo zijn de tuinen in Ens over het algemeen goed
onderhouden.

Tuinonderhoud in grote tuinen
In Ens zijn de tuinen bij de ‘oude’ huurwoningen over
het algemeen groot. Ons wijkteam merkt dat sommige mensen moeite hebben om hem te onderhouden,
ondanks het feit dat de tuinen in het dorp er over het
algemeen prima bij liggen. We volgen daarom de lijn
dat we deze tuinen - indien mogelijk - na sloop en
vervangende nieuwbouw kleiner maken.

Bewonersinitiatief: vlindertuin Baanhoek
in Ens
Het braakliggende stuk grond aan de Baanhoek en
Van Bockholtstraat willen bewoners graag omtoveren
tot een mooi stukje Ens. Mercatus en de gemeente
sloten zich graag aan bij dit initiatief. Er komt een

“Bewoners namen
zelf het initiatief om
iets speciaals te doen
met braakliggende
grond. Mooi als bewoners zich zo voor
hun buurt inzetten.”

open tuin voor vlinders waarin iedereen straks welkom is. Een hovenier en de bewoners zelf leggen de
tuin in 2019 aan.

Inloopavond nieuwbouw Suyderpoort,
Emmeloord
In Emmeloord hebben we onder de naam Suyderpoort 29 nieuwe appartementen gebouwd. Het wijkteam Zuidoost organiseerde een inloopavond waar
bewoners informatie konden krijgen. Er was erg veel
belangstelling voor deze woningen, bedoeld voor jong
en oud (door de lokatie en het soort appartement).

Problemen De Zuidert, Emmeloord
Aan de Katwoudehof, de Hindeloopenstraat en omgeving ervaren bewoners overlast van vuil en geluid
en er zijn verwaarloosde tuinen. Het gaat om kleinere
appartementen en om eengezinswoningen. We pakten de problemen samen met welwillende bewoners
op en merkten dat dit resultaat opleverde.

Buurtschouwen in Zuidoost
Ons wijkteam Zuidoost organiseerde in 2018 twee
keer een buurtschouw in Zuidoost-Emmeloord en
in de dorpen. Dit deden ze samen met gemeente,
wijkbeheer, zorgpartijen en bewonersvertegenwoordigers. Ook was er regelmatig contact met dorpsbelangen.

Pilot voor ouderen over veiligheid
In De Zuidert in Emmeloord organiseerden we speciaal voor de oudere bewoners een pilot over veiligheid.
Dit deden we samen met de gemeente, politie en het
Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV). Zo’n
100 senioren bezochten deze bijeenkomst waarbij
zij tips kregen over wat zij zelf kunnen doen aan een
veiliger gevoel. Acteurs hielpen de bezoekers en lieten onder andere zien hoe oplichters met babbeltrucs
proberen binnen te komen.

Bewoners tevreden met nieuwbouwproject,
Ens
Bewoners in Ens waren tevreden met de sloop en
vervangende nieuwbouw in Ens. Dit bleek uit de
enquête die we hielden. Ze merken dat de nieuwe
woningen veel meer comfort bieden. Na een groot
renovatieproject, ook in Ens, gingen we langs bij de
bewoners met repen chocola en bedankten ze voor
hun medewerking. Deze persoonlijke aanpak wordt
gewaardeerd en past goed bij Samen Buurten.

44

“Het is mooi dat je met welwillende
bewoners samen veel voor elkaar
krijgt.”
45

WIJK ZUIDWEST
Bewonersondersteuning grote renovatie
Koolzaadhof
Aan de Koolzaadhof kregen 17 woningen een nieuwe
gevel en verder waren er verschillende duurzaamheidsaanpassingen. De bewoners hebben zes weken
in andere woningen doorgebracht. Een deel van de
bewoners gaf aan niet terug te gaan, zes bewoners
wilden wel graag terug. We hebben de bewoners in
het hele traject zo persoonlijk mogelijk begeleid en de
stappen in dit ingrijpende project uitgelegd.

Bewoners praten mee
Bij verschillende grotere projecten in Zuidwest
hebben we vanaf de start regelmatig contact met
de betrokken bewoners. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de grote renovatie van de Urkerwegflats en voor het
project aan de Noorderkroon. Zo creëren we draagvlak voor onze plannen en kunnen we ideeën van
bewoners zo mogelijk meenemen. Onze medewerkers bezochten de bewoners van de Urkerwegflats in
2018 allemaal en legden het project uit. Tijdens die
gesprekken haalden we veel nuttige informatie en

wensen bij de bewoners op die we gebruiken bij het
project. De bewoners reageerden enthousiast bij een
presentatie van onze plannen. In de zomer van 2019
leveren we een proefwoning op en eind 2020 moeten
alle flats aan de Urkerweg gerenoveerd zijn.

De schouders eronder voor sociale
samenhang in Nagele
Sociale samenhang en prettige wijken vinden we
belangrijk. In Nagele willen we die samenhang samen
met dorpsbelang verder verbeteren. Het dorp kent
lage huren en de inwoners worden steeds diverser
zodat het onderlinge contact soms lastig is.
Ook in Nagele heeft ons wijkteam samen met
bewoners en IGW Noordoostpolder een schuttingenproject opgezet. Mercatus betaalt het materiaal,

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN
AAN DE WONINGEN VAN DE
KARWIJHOF IN NAGELE DOOR
VERENIGING HENDRICK DE KEYSER.

de bewoners konden zelf op een aantal zaterdagen
hun nieuwe schuttingen plaatsen. We willen jaarlijks,
samen met de bewoners, een deel van onze woningen in Nagele op die manier van nieuwe schuttingen
voorzien. Zo ontstaat er ook ontmoeting in de buurt.

Conform de afspraken met Autoriteit woningcorporaties rapporteren wij jaarlijks over de verkoop
in 2016 van 32 woningen aan de Karwijhof in
Nagele aan Vereniging Hendrick de Keyser en de
voortgang van de restauratie.

Bewonersplatform in nieuwe flats De Jura
In de nieuwe flats aan De Jura in Emmeloord hebben
zes bewoners na een kennismakingsbijeenkomst
een bewonersplatform opgezet. Hierdoor heeft ons
wijkteam al meteen veel contact met de bewoners en
weten we wat er speelt. In de centrale hal hangt een
bord waar bewoners hun ideeën kunnen ophangen;
dit ideeënbord is erg succesvol.

In 2018 is daadwerkelijk gestart met de renovatie
van 8 van de 32 woningen aan de Karwijhof. Twee
van de in totaal acht aangepakte huizen zullen pas
in 2020 hun deuren openen: één als Museumhuis
in jaren ’50-stijl en één als ‘Monument en Bed’ in
jaren ’70-stijl.
De in 2018 gemaakte kosten voor renovatie, asbestverwijdering, adviezen en begeleiding bedragen
¤ 837.000,- .
Tot en met 2018 zijn de gemaakte kosten bijna
¤ 1,1 miljoen.

“Bij de grote
renovatie aan
de Urkerwegflats gingen
we meteen in
gesprek met
de bewoners.
Zo’n
ingrijpend
traject moet
je samen
doen.”
Flats De Jura, Emmeloord
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WIJKOVERSTIJGEND,
SOCIALE LEEFBAARHEID
Regelmatige inloopspreekuren
Op verschillende plaatsen in ons werkgebied organiseerde Mercatus in 2018 regelmatig inloopspreekuren. Dit gebeurde onder andere in Buurthuis
Espelervaart in Emmeloord. We doen dit onder
andere samen met onze IGW-partners, de gemeente,
de politie en Carrefour. De spreekuren worden over
het algemeen goed bezocht. Met alle input van de
bewoners gaan we vervolgens samen aan de slag.

Bewoners vroeg betrekken bij grote
renovaties
Bij grote renovatie- of onderhoudsprojecten betrekt
Mercatus de bewoners zo vroeg mogelijk bij het
project. Op die manier ontstaat er meer draagvlak
én weten bewoners waar ze aan toe zijn. We beginnen al zo’n twee jaar voor een groot project met een
informatieavond. Vooral bij energetische projecten
bezoeken we de bewoners thuis om uitleg over alles
te geven. Als minimaal 70 procent van de bewoners
akkoord gaat, voeren we de geplande duurzaamheidsmaatregelen uit. Ook vormen we rond een project regelmatig bewonerscommissies: die overleggen
regelmatig met onze medewerkers en zijn de verbindende schakel naar de overige bewoners.

Zorgvuldigheid bij sloop en renovatie
Bij belangrijke en voor bewoners ingrijpende projecten als sloop en renovatie werken we altijd met
een sociaal plan. Hierin staat zo duidelijk mogelijk
omschreven wat bewoners voor, tijdens en na een

project van ons mogen verwachten. Er staat ook in wat wij van de
bewoners verwachten. Het sociaal
plan geeft iedereen houvast.

Project Toekomstgids
Met Carrefour begonnen we in de
wijken Noordoost en Zuidoost in
2018 met het project Toekomstgids. Dit is speciaal gericht op
mensen met de laagste inkomens.
Zij voelen zich vaak niet gehoord
met hun problemen. We hebben
ze daarom uitgenodigd om hun
verhalen aan ons te vertellen. Op
deze manier proberen we samen
met onze partners deze mensen,
daar waar nodig, gericht te helpen.
De tien deelnemende gezinnen
reageerden over het algemeen
positief op het traject.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling van Carrefour
komt in beeld bij problemen tussen bewoners onderling. Dat kan
om allerlei soorten hinder of overlast gaan. Onze wijkconsulenten
overleggen regelmatig met elkaar
over de verschillende lopende
zaken. Carrefour heeft speciaal
getrainde vrijwilligers die zaken
zorgvuldig en met beide conflictpartijen oppakken.

NIEUW BIJ MERCATUS:
CASEMANAGER WONEN EN ZORG
ILSE VAN DER WOERD
Sinds 1 juni 2018 werkt Ilse van der Woerd bij
Mercatus als casemanager wonen en zorg. Met
haar achtergrond vanuit de zorg én haar kennis
van het werkgebied, kent zij de routes in de zorg
en binnen het netwerk van ketenpartners. “Ik
probeer daarmee bewoners die vragen hebben
over ondersteuning en zorg zo goed mogelijk
te helpen. Maar ook houd ik me bezig met de
complexe overlast- en huurderszaken waarin
er vaak sprake is van persoonlijke problematiek bij de betrokkenen. Ik ken de verschillende
partijen goed en kan daarom efficiënt gerichte
afspraken met ze maken. Door deze specifieke taak uit handen van de wijkconsulenten te
nemen, kunnen zij zich beter op de toekomst en
leefbaarheid in de wijk richten. Met deze functie
willen we, soms ingewikkelde, zaken goed en in
een vroeg stadium afhandelen. Dit is voor alle
betrokkenen positief.”

Bijeenkomst met zorgpartners

“Wijkconsulenten
overleggen regelmatig
met elkaar over
buurtbemiddelingszaken.”

48

Mercatus hield in 2018 een breed
overleg met een aantal zorgpartners. Hierbij waren onder andere
Kwintes en Carrefour aanwezig.
We doen dit om onze samenwerking goed te houden en verder te
verstevigen.

“Ik
ken
de
verschillende
partijen
goed.”

Vergaderingen
wijkplatforms
In onze hele werkgebied wonen
onze medewerkers zoveel mogelijk de vergaderingen van de
verschillende wijkplatforms bij,
onder andere in het centrum van
Emmeloord en De Zuidert. Dit
doen we meestal samen met de
IGW-partners.
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ONZE

ORGANISATIE

IN 2018

Samen Buurten-dag
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ALTIJD LERENDE ORGANISATIE
Mercatus blijft altijd leren en verbeteren. Onze
bewoners hebben steeds andere wensen en zoeken meer maatwerk. Daarop spelen we in met
onze dienstverlening en in het werk in onze organisatie. Onze medewerkers hebben een professioneel en klantgericht contact met bewoners:
dat staat altijd centraal.

Ziekteverzuim toegenomen
Het ziekteverzuim nam in 2018 toe naar 5,84%. Dit
is een behoorlijke toename vergeleken met 2017
(2,90% verzuim). Deze stijging gold voor kortdurend,
middellang en (extra) lang verzuim. Het doel om het
verzuimpercentage onder 3,4% te houden is helaas
niet gelukt.Bijna 30% van alle collega’s meldde zich
vaker dan eenmaal ziek. In 2017 was dit nog een vijfde. De ziekmeldingsfrequentie was 1,1 (2017: 0,70).
Een verzuimmeldingsfrequentie onder de 1,0 wordt
over het algemeen als redelijk aangemerkt. Ook hier
zien we dus een toename. Zowel in het begin als
einde van het jaar had een griepgolf invloed op het
ziekteverzuim. Oorzaken voor het middellange en
(extra) lang verzuim liggen voornamelijk buiten de
invloedssfeer van Mercatus. Met hen zijn en blijven
we nauw in contact tijdens de verzuimperiode.

Werkdruk blijven monitoren
We pakken samen de verantwoordelijkheid op voor
een realistische werkdruk. Dit gebeurt bijvoorbeeld in
de weekstarts en individuele gesprekken met collega’s en managers.

PERSONEEL

PER 31 DECEMBER 2018
Aantal medewerkers in dienst

69

- Aantal vrouwen

31

- Aantal mannen

38

Aantal fte’s bezet

58,0

Fulltime

43

Parttime

26

Gemiddelde leeftijd medewerkers in
dienst

46,9

- Vrouwen

43,9

- Mannen

49,4

Medewerkers vertrokken
Medewerkers nieuw

7
20

Training en ontwikkeling
Onze medewerkers schoolden zich in 2018 op allerlei
terreinen bij om hun werk goed te blijven doen. Daarmee blijven ze dicht bij de bewoners staan en zorgen
door heldere communicatie voor een goed contact.

Omgaan met verschillend gedrag
De cursus hoe je in je werk verstandig reageert op
agressie duurde één dag. Hij was met name bedoeld
als opfrissing en voor nieuwe medewerkers. Onze
wijkconsulenten en -coördinatoren die op huisbezoek
gaan, kregen een verdiepingscursus over dit onderwerp. Medewerkers konden ook een training volgen
hoe ze kunnen omgaan met mensen met autisme.
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Communicatietraining
Een aantal medewerkers volgde een communicatietraining. Vooral het zijn van ‘het visitekaartje’ van
Mercatus door goede communicatie in verschillende
situaties stond hierbij centraal. Dit geldt ook voor de
collega’s aan de telefoon: zij volgden een training om
gesprekken zo optimaal mogelijk te voeren.

Workshops Samen Buurten
Vanuit onze visie en missie wil Mercatus dicht bij de
bewoners staan. Daarom boden we ook in 2018 weer
workshops Samen Buurten aan onze medewerkers
aan. Hiermee kunnen ze onze visie en missie beter in
hun dagelijks werk toepassen en zelf initiatiefrijker
en efficiënter worden. Aangeboden workshops zijn:
feedback geven en ontvangen, interventiekunde, cirkel van invloed, vier posities (kijken vanuit verschillen
invalshoeken), neem zelf je besluit!.
Overige cursussen:
• Cursus huurrecht met de nieuwste ontwikkelingen.
• Workshop LinkedIn: zichtbaarheid Mercatus
verbeteren en zelf bijblijven in je vak.
• ICT-basisvaardigheden voor vakmensen die hier
niet altijd dagelijks mee te maken hebben.
• Veel individuele opleidingen en coachingstrajecten.

Mercatus is Buitengewone Werkgever

aanpast. Overige zaken zoals de implementatie van
de nieuwste release van Empire, onze nieuwe website, het klantportaal en WoningNet schoven we door
naar de eerste helft van 2019.

Risico-inventarisatie & evaluatie en
ARBO-jaarplannen
In 2018 lieten we na vijf jaar weer een risico-inventarisatie en evaluatie op veiligheids- en gezondheidsgebied uitvoeren. We lieten controleren hoe onze medewerkers deze thema’s beleven en of we voldoende
aan preventie doen. Met de aanbevelingen van de
externe adviseur stellen we een aantal zaken bij.
Op basis van deze risico-inventarisatie en evaluatie
stelde Mercatus samen met de ondernemingsraad de
ARBO-jaarplannen voor 2018 en 2019 vast.

Mix & Match: ervaar elkaars werk
Hoe is het om eens op een andere afdeling te werken? Dat konden medewerkers van Mercatus in
2018 ervaren tijdens Mix & Match. Daarbij kon een
KCC-medewerker bijvoorbeeld mee op pad met een
opzichter om inzicht in en begrip te krijgen voor het
werk van een collega. Ongeveer 20 collega’s grepen
deze kans.

Mercatus vindt het belangrijk om ook mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.
Daarom geven wij die mensen binnen onze organisatie een kans om weer te werken. Het levert ons het
predicaat Buitengewoon Werkgever op, samen met
nog meer dan 150 bedrijven en organisaties in de
Noordoostpolder.

“Onze
medewerkers
schoolden
zich in
2018 op
allerlei
terreinen bij
om hun
werk goed
te blijven
doen.”

Nieuwe privacywetgeving
Op 25 mei trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De noodzakelijke
wijzigingen in systemen en processen zijn doorgevoerd. Ook zijn onze medewerkers bijgepraat over
deze nieuwe privacyregels en de veranderingen die
dit voor onze organisatie met zich meebracht.

Automatisering en ICT
Met de invoering van de AVG hebben we ook onze
ICT-systemen en automatiseringsprocedures daarop
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GOVER

NANCE

GOVERNANCE
Mercatus werkt elke dag aan betaalbare huisvesting en leefbare
buurten. Maar hoe is ons bestuur georganiseerd? En waar zijn wij
op aan te spreken? Daarover gaat governance.
De Governancecode geeft richting aan de manier waarop bestuur en de
raad van commissarissen (rvc) functioneren en de manier waarop zij
verantwoording afleggen over hun werk. Voorbeeldgedrag, transparantie,
maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn daarbij
kernbegrippen.
Door zich te binden aan de Governancecode laten woningcorporaties
zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit
bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin
zij opereren. Belanghebbenden kunnen bij de onafhankelijke commissie
Governancecode klachten indienen over het handelen of nalaten van
woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes. Bewoners en woningzoekenden dienen overigens een klacht in eerste instantie in bij de
geschillencommissie van hun corporatie.
De code kent de volgende vijf principes:
1. Leden van bestuur en rvc hanteren waarden en normen die passen bij
de maatschappelijke opdracht.
2. Bestuur en rvc zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording
af.
3. Bestuur en rvc zijn geschikt voor hun taak.
4. Bestuur en rvc gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
5. Bestuur en rvc beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

“In onze
gewijzigde
statuten
staat onder
andere
dat wij
een verantwoordingsdag
organiseren.”

De Governancecode en de bepalingen uit de Woningwet zijn uitgewerkt
in onze statuten en diverse reglementen. Die kunt u vinden op onze website onder Governance.

Good Governance
Good Governance is het juist toepassen van de kaders zoals deze zijn
vastgelegd (Governance Code, Woningwet, Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), statuten, reglementen).
Per 1 januari 2018 zijn wij een stichting geworden. In onze gewijzigde
statuten staat onder andere dat wij een verantwoordingsdag organiseren.
Dit deden we in de vorm van een Samen Buurten-dag. Verder moeten we
ons eens in de vier jaar laten visiteren. Verderop leggen wij dit uit.

Verbonden partijen
Mercatus heeft geen partijen waar zij verbindingen mee heeft.
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DE
RAAD VAN
COMMISSARISSEN
IN DE WIJKEN
CONTACT MET
BEWONERS VERDIEPEN
Mercatus heeft een nieuwe manier
gevonden om jaarlijks verantwoording af te leggen aan bewoners. Niet
met een vergadering waarin het
bestuur het jaarverslag presenteert,
maar met een ontmoeting op straat.
‘Samen buurten’ hebben ze dat gedoopt. Anders gezegd: de wijk in! De
raad van commissarissen gaat mee
op pad, om van bewoners persoonlijk
te horen hoe zij alle ontwikkelingen
ervaren. Anne Leijenaar, lid van de
rvc van Mercatus: “Dat levert heel
andere informatie op dan wanneer
we een verslag lezen.”
“Natuurlijk zorgen wij ervoor dat we
als rvc goed geïnformeerd zijn over
wat er speelt binnen de corporatie.
We hebben contact met stakeholders
en bewoners als Mercatus een project
oplevert. Ook hebben we geregeld
contact met Stichting Huurdersbelang Mercatus, we praten met leden
van de OR en met het management”,
vertelt Anne Leijenaar. “En toch was
deze dag op straat met bewoners écht
anders!” Hij ziet dat de corporatie
ontzettend hard haar best doet om
bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in wijken en dorpen. Met een
participatietraject nemen ze bewoners bewust mee in de besluitvorming
over grootonderhoud, renovatie,
sloop en nieuwbouw.
Gewoon: op straat
“Maar dan sta je als rvc-lid ineens op
straat een bakje koffie te drinken met
een huurder die zélf vertelt over het

renovatietraject en over hoe ontzettend zwaar dat was. De huurder
vertelt dat de informatie tijdens het
participatietraject heel goed was,
maar dat het in het proces daarna
zo lang stil bleef.” Dat is de periode
waarin de corporatie de plannen
uitwerkt, vergunningen aanvraagt en
ontwerpen laat maken. Daar gaat veel
tijd overheen.”
“Die huurder heeft gehoord dat er
een verandering gaat plaatsvinden,
maar zit ondertussen wel in de wachtstand. Dat zijn bij uitstek momenten
waarop iemand van Mercatus even de
wijk in kan gaan om te vertellen dat
het traject langer duurt dan verwacht.
Deze signalen van bewoners geven
aan dat de communicatie nóg beter
kan”, aldus Leijenaar, die blij is dat hij
samen met zijn medetoezichthouders
op zo’n laagdrempelige manier tussen
de bewoners stond.
Bakkie leut
Mercatus had voor deze Samen
Buurten-dag een mobiel koffiebusje geregeld en midden in het dorp
Marknesse neergezet. Bewoners werden uitgenodigd een bakje koffie te
komen doen. In het dorp Marknesse
vonden het afgelopen jaar veel sloop-,
renovatie- en bouwwerkzaamheden
plaats. De nieuwbouwwoningen zijn
nu gereed en Mercatus hield tijdens
deze dag open huis. Elke bewoner
heeft zo zijn eigen idee bij die veranderingen, maar dat de woningen
(gebouwd in de jaren vijftig) nodig
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toe waren aan vernieuwing was voor
iedereen wel duidelijk. Daarover gaat
dan ook het gesprek bij het koffiebusje op die zonnige nazomerdag in
september.
“Dit gaat over gevoel!”
“Je krijgt op die locatie de mensen
te spreken waarvoor je het doet.
Dat is heel anders dan de bewoners
uitnodigen voor een bijeenkomst in
het bedrijfspand. In hun eigen dorp
gewoon op straat een praatje maken
levert heel andere informatie op. Een
vrouw die nu in een energiezuinige
woning leeft, zei tegen me: ‘Wat zijn
we blij dat we nu in een gerenoveerd
huis zitten! Ja, we hebben een periode
overlast gehad, maar nu zijn we blij
dat we hier kunnen blijven wonen.’
Het is mooi om dat direct uit de mond
van een huurder te horen. Het maakt
je als toezichthouder meer bewust
van de doelgroep waarvoor deze projecten bestemd zijn. Een rapport gaat
over cijfers en haalbaarheid, dit gaat
over gevoel. Dit gaat over wat het
met de mensen doet. Op mijn beurt
merk ik dat wij als raad van commissarissen ons werk nog beter kunnen
uitvoeren door op deze manier onze
informatie te krijgen. Het geeft ons
energie en maakt de passie waarmee
we dit werk doen nog groter.”

Dit artikel is eerder verschenen op de
website Toezicht met Passie.

In het rapport heeft de onafhankelijke visitatiecommissie Mercatus op verschillende onderdelen
beoordeeld. Dit doet zij op twee
manieren:
•
•

Bureau-onderzoek: het
doorspitten van veel van onze
documenten.
Door gesprekken met stakeholders, medewerkers, mt, rvc
en directie.

SCORES

PER PRESTATIEVELD

Hiermee hebben de stakeholders
en medewerkers direct invloed uitgeoefend op het visitatierapport.
De grote lijn tijdens de gesprekken was: Wat heeft Mercatus de
afgelopen vier jaar gepresteerd en
was dat ook volgens de ambitie en
verwachtingen? De deelnemers
hebben een beeld van ons geschetst, waar Mercatus zich goed
in herkent. Aan de hand van het
onderzoek doet de visitatiecommissie ook een aantal suggesties
voor verbeterpunten. Die voeren
wij de komende jaren door.
Wat opvalt is dat Samen Buurten
tot in de haarvaten van de organisatie aanwezig is en dat onze
stakeholders dat ook herkennen.
Volgens de visitatiecommissie is
Mercatus een open, transparante
en laagdrempelige organisatie en
de visitatiecommissie heeft ons
leren kennen als een corporatie
met een groot volkshuisvestelijk
hart. Herkend wordt dat Mercatus
veel ambities heeft en dat nuchter
vastgesteld wordt wat wel en niet
goed gaat.
Dit komt tot uitdrukking in de
oordelen per prestatieveld. De
gemiddelde cijfers liggen tussen
een 6,9 en een 7,7. De gehanteerde norm binnen de methodiek is
een 6,0. Vooral de consistente
lijn over alle onderdelen valt op!
Geen grote dalen of pieken: overall
doet Mercatus wat we ons hebben
voorgenomen en wat “de buitenwereld” van ons verwacht.

DE VIJF PRESTATIEVELDEN ZIJN:
1.
Huisvesting primaire doelgroep
2. Huisvesting bijzondere doelgroepen
3. Kwaliteit van woningen en woningbeheer
4. (Des-)investeringen in vastgoed
5. Kwaliteit van wijken en buurten
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RISICO

VISI

Eén keer per vier jaar wordt een woningcorporatie gevisiteerd
door een geaccrediteerd bureau en volgens een vastgestelde
methode. In 2018 stond deze visitatie bij Mercatus weer op de
agenda. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een openbaar
rapport gepresenteerd onder andere via onze website.

MANAGEMENT

TATIE

VISITATIE IN 2018

Hieronder worden de voornaamste risico’s benoemd.

Nieuw te starten projecten
Prijs
Volgens landelijk onderzoek zijn
de bouwkosten in 2018 gestegen
met 7,5% en naar verwachting
blijven de bouwkosten tot 2022
stijgen. Met zo’n kostenstijging
is het bij bouwprojecten met een
lange doorlooptijd belangrijk om
hier rekening mee te houden,
zodat we later niet voor onverwacht hoge kosten komen te
staan. Daarnaast is dit een risico,
omdat een stijging van de bouwkosten ons kan belemmeren in het
realiseren van onze energiedoelstellingen. Door goede afspraken
te maken met onze aannemers en
gezamenlijk op zoek te gaan naar
kostenbesparingen zijn de bouwkosten voor ons acceptabel. Het
risico is echter wel aanwezig dat
projecten steeds moeilijker binnen
de investeringskaders passen. Wij

verkleinen dit risico door onder andere met meerdere bouwpartijen een
band op te bouwen en door standaardisatie de kosten te verlagen.

Planning
Doordat de bouwmarkt overspannen is en sommige bouwmaterialen
schaars zijn, kunnen projecten snel vertraging oplopen. Voorbeeld
hiervan is het huidige nieuwbouwproject Breestraat waar we vertraging
hebben opgelopen door materiaalschaarste. Daarnaast zorgt een vertraging van enkele dagen al snel tot een langere vertraging voor het gehele
project. Aannemers kunnen de vertraging niet meer inlopen, omdat zij
daarvoor geen capaciteit vrij kunnen maken.
Wij spelen hierop in door vroegtijdig met de voorbereidingen van projecten te beginnen, door gebruik te maken van standaardoplossingen
(zoals project Hoogzijde in Marknesse), door bij nieuwbouwprojecten
gebruik te maken van standaard bouwconcepten en door meer ketenafspraken te maken met onze leveranciers.

Maatschappelijk vastgoed
Het risico bij investeringen in maatschappelijk vastgoed zit vooral in
de huurovereenkomsten met een bepaalde termijn die ook tussentijds opgezegd kunnen worden. De mogelijkheid bestaat dan dat het
desbetreffende pand/complex vervolgens leeg komt te staan en niet/
moeilijk weer te verhuren is. Vanaf begin 2018 krijgt Mercatus steeds
vaker verzoeken tot het ontwikkelen van vastgoed voor maatschappelijke partners. De keuzes die we hierin maken, laten zich niet vatten in
vaste kaders. Er is vrijwel continu sprake van maatwerkoplossingen.
Om hieraan tot op zekere hoogte wel enige kaders mee te geven, stellen
we hiervoor in de komende periode beleid op. Daarnaast zijn voor het
bestaande bezit per complex de verschillende risico’s voor de desbetreffende complexen in kaart gebracht. Op deze manier is een betere
sturing mogelijk.

Fiscaliteit
De vennootschapsbelasting vormde in 2018 een belangrijk risico- en
aandachtspunt. De aangifte vennootschapsbelasting 2016 is definitief
ingediend, maar nog niet vastgesteld. Tot en met 2015 zijn de aangiftes wel vastgesteld. Daarmee is het risico grotendeels afgedekt. Wel
komen we vanaf 2018 in een betaalsituatie terecht. De overheid wil in de
toekomst de fiscale renteaftrek voor corporaties beperken, het betreft
de zogenaamde Anti-Taks Avoidance Directive (ATAD) regelgeving.
Vanwege het grote effect van fiscale wijzigingen op het resultaat van
Mercatus worden we door een gespecialiseerd bureau ondersteund.

“Door goede afspraken te maken
met onze aannemers zijn de
bouwkosten voor ons acceptabel.”
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VERSLAG

RVC

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Profiel

•

De raad van commissarissen (rvc) heeft verschillende taken: zij
houdt toezicht op de besturing van de corporatie, zij is werkgever
van het bestuur en staat haar met raad en daad terzijde. Daarbij
stelt de rvc het belang van de woningcorporatie voorop en weegt
in aanmerking komende belangen van alle belanghebbenden af.
De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en beslist over de benoeming, beoordeling, beloning,
schorsing en ontslag van de bestuurder.

Het profiel dat gebruikt wordt voor de samenstelling
van de raad van commissarissen is als volgt:

•

Bij het toezicht let de rvc met name op deze punten:
• de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
• de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
• de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
• het kwaliteitsbeleid;
• de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in
de Governancecode van Woningcorporaties;
• het financiële verslagleggingproces;
• de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de statuten van
Mercatus omschreven en zijn verder uitgewerkt in het reglement van de
raad van commissarissen.
Dit reglement is te vinden op http://www.mercatus.nl/onze-organisatie.

De raad
is werkgever
van het
bestuur
en staat
haar met
raad
en daad
terzijde.

In dit jaarverslag legt de raad van commissarissen op een transparante
wijze publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij het afgelopen jaar invulling gaf aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden.

Competentie-eisen:
De leden zijn of beschikken over:
• authenticiteit,
• bestuurlijk inzicht,
• helikopterview,
• integriteit en moreel besef,
• maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en
verantwoordelijkheid,
• onafhankelijke oordeelsvorming,
• teamspeler,
• vakinhoudelijke kennis en visie,
• zelfreflectie,
• voorzittersvaardigheid (indien van toepassing).

•
•
•
•

•
Algemene eisen:
• Toont betrokkenheid met de missie van Mercatus.
• Heeft een visie op toezicht, compliance en governance.
• Is actief in of verdiept zich in vernieuwing van het
toezicht.
• Heeft kennis van en ervaring met sturings-,
inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van
organisaties.
• Heeft ervaring met de opzet en uitvoering van
integriteitsbeleid en risicobeheersing.

•
•
•

Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak hanteert de rvc de
volgende stukken:
• de Woningwet 2015 en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV);
• de missie en visie van Mercatus en de strategische doelstellingen;
• het jaarplan;
• de financiële begroting, de meerjarenbegroting en het treasuryjaarplan;
• de beleidsuitgangspunten;
• de Governancecode 2015.

Governancecode, Woningwet en BTIV
De raad volgt de beschreven principes van de Governancecode 2015 en
conformeert zich aan de Woningwet en BTIV.
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Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving,
waaronder tenminste de Woningwet en BTIV
2015.
Heeft ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporaties of andere maatschappelijk werkzame instellingen.
Heeft het kritisch en analytisch vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun
samenhang te bezien.
Heeft een onafhankelijke en positief-kritische
houding ten opzichte van het bestuur.
Is duidelijk en direct, pakt zaken voortvarend en
met durf aan, kenmerkt zich door daadkracht en
tempo, heeft en behoudt focus.
Creëert duidelijkheid, zekerheid en betrouwbaarheid, draagt zorg voor heldere afspraken
en toetst het nakomen daarvan, en weet hoe
processen in elkaar grijpen.
Heeft zicht op en respect voor de onderscheiden rollen van zichzelf als toezichthouder en het
bestuur.
Heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid.
Voelt zich betrokken bij de maatschappelijke
vraagstukken in de regio, voor zover relevant
voor Mercatus.
Minstens twee leden wonen of werken in het
gebied van Mercatus (of hebben dat recent gedaan) en hebben daar een relevant netwerk. Bij
voorkeur is de voorzitter één van deze twee.

•

De samenstelling van de raad van commissarissen is
als volgt:

Nevenfuncties:
• Voorzitter Stichting administratiekantoor Consolco

De heer ing. G.W. Kamp MSRE(1947), voorzitter

Jaar eerste benoeming: 19 januari 2015, aspirantlid vanaf 1 oktober 2014
Jaar herbenoeming: 1 januari 2018
Aftredend:1 januari 2022
Totaal behaalde PE punten 2015 t/m 2018: 65
Behaalde PE-punten in 2018: 14

•
Verder is het streven om de rvc zo samen te stellen
dat de hieronder genoemde profielen
zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn. Bij openstaande functies wordt zorgvuldig afgewogen welk
profiel in de vacature wordt opgenomen.
• Profiel volkshuisvesting, huurdersparticipatie,
huurdersvraagstukken.
• Profiel vastgoedontwikkeling,-beheer en duurzaamheid, assetmanagement.
• Profiel bedrijfseconomie, financiën en control.
• Profiel samenlevingsontwikkeling, maatschappelijke verhoudingen, zorg en welzijn.
• Profiel Governance, algemene kennis van juridische zaken.

Nevenfuncties:
• verhuurderslid van de Huurcommissie
Jaar eerste benoeming: 2011
Jaar herbenoeming: 2015
Aftredend: 1 juli 2019
Totaal behaalde PE punten 2015 t/m 2018: 116
Behaalde PE-punten in 2018: 26

Mevrouw drs R.N. Heegsma (1970), vicevoorzitter
• Voorzitter remuneratiecommissie
• Functies buiten Mercatus: interimmanager en
organisatieadviseur (H2radvies) en boardroomconsultant (Waarderend toezicht).
• Expertise: organisatiekunde/human resource
management
Nevenfuncties:
• Voorzitter van de raad van toezicht Flevomeer
bibliotheek
• Lid raad van toezicht Frion
Jaar eerste benoeming: 2013
Jaar herbenoeming: 1 juli 2017
Aftredend: 1 juli 2021
Totaal behaalde PE punten 2015 t/m 2018: 80
Behaalde PE-punten in 2018: 20

De heer prof.dr. D.M. Swagerman (1949), lid
•
•
•
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Voorzitter auditcommissie
Benoemd op voordracht van de Stichting Huurdersbelang Mercatus
Functies buiten Mercatus: honorary hoogleraar
aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde,
Rijksuniversiteit Groningen. Managementconsultant (D.M. Swagerman Advies bv)

G.W. Kamp

Lid auditcommissie
Functies buiten Mercatus: voormalig vastgoedanalist Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Expertise: vastgoed

R.N. Heegsma

•
•

Expertise: financieel-economisch

De heer A. Leijenaar (1962), lid
•
•
•
•

Lid remuneratiecommissie
Benoemd op voordracht van de Stichting Huurdersbelang Mercatus
Functies buiten Mercatus:, rector/bestuurder
Emelwerda College, directeur/bestuurder Berechja College
Expertise: sociaal-maatschappelijk

Nevenfuncties:
• Bestuurslid van en trainer bij Fricolore Academie

D.M. Swagerman

•

Samenstelling:

Jaar eerste benoeming: 19 januari 2015
Jaar herbenoeming: 1 januari 2019
Aftredend: 1 januari 2023
Totaal behaalde PE punten 2015 t/m 2018: 40
Behaalde PE-punten in 2018: 7

Mevrouw J. van der Wiel (1957), lid
•
•

•

Benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.
Functies buiten Mercatus: Zelfstandig Adviseur
Duurzaamheid, interim manager zorgsector.
Voormalig directeur Talant, regio Noordoost
Friesland
Expertise: medezeggenschap en human resource
management

A. Leijenaar

•

Gedraagt zich als een team, de leden zijn bereid
zich in dat team kwetsbaar op te stellen, durven
binnen de raad een afwijkende mening te uiten
en zaken ter discussie te stellen.
Is kritisch met betrekking tot het eigen functioneren, zal dit jaarlijks gezamenlijk evalueren en op
professionele wijze gevolg geven aan de uitkomsten van deze evaluatie.
Is aanspreekbaar voor belanghouders als het
gaat om het afleggen van verantwoording over
het gehouden toezicht op het bestuur en het
functioneren van de raad.

Nevenfunties:
• voorzitter stichting Zeilcentrum Grou
Jaar eerste benoeming: 1 juli 2015
Aftredend: 1 juli 2019 en herbenoembaar
Totaal behaalde PE punten 2018 t/m 2018: 49
Behaalde PE-punten in 2018: 8

J. van der Wiel

•
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Commissies

•

De raad kende in 2018 een drietal kerncommissies, namelijk een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie maatschappij.

De auditcommissie richt zich op het toezicht op het bestuur ten aan-

•

zien van:
• de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
• de financiële informatieverschaffing;
• de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van
externe accountants;
• de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe
toezichthouders.

•

De auditcommissie bestaat uit de heer D.M. Swagerman (voorzitter) en
de heer G.W. Kamp en heeft vijf keer overlegd met het bestuur en de
manager belast met financiën. Daarnaast heeft de auditcommissie vier
keer overlegd met de controller. Onderwerpen hierbij waren de tussentijdse informatievoorziening, de conceptmeerjarenbegroting, de conceptjaarrekening en de conceptbegroting.
Eens per vier jaar maakt de auditcommissie samen met het bestuur
een grondige afweging ten aanzien van het functioneren van de externe
accountant. In 2015 is BDO, na zorgvuldige afwegingen, benoemd als
accountant. In 2017 evalueerde de auditcommissie met de bestuurder
en de manager belast financiën de werkzaamheden van BDO. Dit wordt
opnieuw geëvalueerd in 2019.

De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
•
•

De
commissie
maatschappij
heeft
de
thema’s
armoede
en
wonen & zorg
besproken.

•
•
•

het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedure voor leden van de raad van commissarissen en het bestuur;
het doen van voorstellen voor een profielschets voor de raad van
commissarissen;
werving en selectie van leden van de raad van commissarissen en
het bestuur;
het doen van voorstellen inzake het bezoldigingsbeleid;
het doen van voorstellen inzake bezoldiging van het bestuur.

verdiepende aandacht geven aan thema’s van de
“sociale duurzaamheid” zoals deze door Mercatus worden geformuleerd in de visie Samen
Buurten ten behoeve van beleidsbehandeling in
de rvc vergaderingen;
voorbereiding van besluitvorming in de rvc
vergadering met betrekking tot onderwerpen als
huurprijsbeleid, prestatieafspraken, wonen/zorg
en leefbaarheid;
vertalen van de maatschappelijke ontwikkelingen naar beïnvloeding door de rvc op stakeholdersniveau, indien dit gewenst en noodzakelijk
is.

De commissie maatschappij heeft twee keer overlegd, de thema’s armoede en wonen & zorg zijn
besproken, daarnaast heeft de commissie haar
reglement opgesteld en een praktijk-/casusgesprek
gevoerd op 10 december 2018 met wijkmeester, wijkopzichter, wijkconsulent en wijkcoördinator.
Ultimo 2018 is de samenstelling van de commissie
maatschappij: mevrouw J. van der Wiel (voorzitter)
en mevrouw R.N. Heegsma.

Beoordeling en variabele beloning
De remuneratiecommissie heeft voor het beoordelingsgesprek over het functioneren van de directeur-bestuurder afzonderlijke gesprekken gevoerd
met de leden van het managementteam, de ondernemingsraad en de wijkteams. Bij deze gesprekken was

de bestuurder niet aanwezig. Mede op basis van deze
gesprekken en andere beoordelingspunten, is vastgesteld dat de directeur-bestuurder goed functioneert.
De functie van directeur-bestuurder is ingedeeld
in functiegroep E van de vigerende beloningscode
bestuurders woningcorporaties. Het salarisniveau
conform de arbeidsovereenkomst lag bij de invoering
van de nieuwe beloningscode iets boven de indeling
in functiegroep E.
Omdat de rvc de arbeidsovereenkomst heeft te
respecteren, maar anderzijds oog moet hebben voor
afspraken in de code is in goed overleg met de directeur-bestuurder besloten om het bestaande salaris te
bevriezen totdat het past binnen de beloningscode.
Vervolgens is nadien de Wet Normering Topinkomens door de overheid ingevoerd.
De wet wordt gevolgd, dat betekent dat een overgangsregeling wordt gehanteerd van 7 jaar. Het
eerste jaar van de overgangsregeling is ingegaan per
1 januari 2018.

Toezicht
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, heeft de raad van commissarissen zich regelmatig mondeling en schriftelijk door het bestuur laten
informeren.
Hierdoor heeft de raad zicht gekregen op de behaalde resultaten ten opzichte van de gestelde doelen,
zoals verwoord in begrotingen, relevante externe
ontwikkelingen en de relatie met belangenhouders.

De remuneratiecommissie heeft twee keer overlegd. Besproken onderwerpen zijn o.a. de herbenoeming van de heer Leijenaar (zonder zijn
aanwezigheid),de zelfevaluatie, de voorbereiding voor het remuneratiegesprek met de bestuurder, de voorbereiding voor het werven van een
nieuwe commissaris omdat de heer Kamp per 1 juli 2019 aftredend is.
Ultimo 2018 is de samenstelling van de remuneratiecommissie: mevrouw R.N. Heegsma (voorzitter) en de heer A. Leijenaar.

De commissie maatschappij is ingesteld in 2018. Het doel van de
commissie is:
• waarborgen dat de rvc voldoende kan toezien op wat de maatschappelijke ontwikkelingen vragen van Mercatus en hoe Mercatus hierop
haar antwoorden formuleert;
• het vormgeven van de rol van sparringpartner voor de bestuurder
door kennis in te brengen vanuit de rvc over maatschappelijke ontwikkelingen, in voorkomende gevallen het vragen van aandacht voor
specifieke thema’s;
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Weten wat er speelt

Bestuur

De raad van commissarissen heeft in 2018 het volgende ondernomen om zich op de hoogte te stellen/
houden van wat er speelt in de omgeving van Mercatus:
• Bijwonen van participatiebijeenkomsten.
• Aanwezigheid rvc bij bijzondere gebeurtenissen
zoals de feestelijke start van projecten.
• Bijwonen van bestuursvergadering Stichting
Huurdersbelang Mercatus.
• Regulier overleg met het bestuur en de financieel
manager.
• Overleg met de externe accountant. Er is in
2018 overleg geweest met de accountant over
de managementletter, de conceptjaarrekening
2017, het controleplan 2018 en het accountantsverslag over 2017. Dit heeft plaatsgevonden in
aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De
auditcommissie heeft éénmaal buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant
gesproken.
• Contact met bewoners en stakeholders tijdens
de Samen Buurten dag.
• Volgen van seminars, workshops en cursussen.
Door de leden van de raad zijn diverse verdiepingscursussen gevolgd en workshops en seminars bijgewoond van o.a. de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).
• Vakliteratuur, zoals het Aedes-magazine en de
digitale nieuwsbrief van VTW.

Mercatus kent een eenhoofdige
directie en bestuurder, de heer
A. Beurmanjer (1956).
De raad van commissarissen heeft
in 2008 het bezoldigingsbeleid en
de arbeidsvoorwaarden voor de
directeur-bestuurder vastgesteld.
Het contract is aangegaan voor
onbepaalde tijd. Deze afspraken
zijn vastgelegd in een remuneratierapport. Dit remuneratierapport
is gepubliceerd op de website.
Er was in 2018 geen sprake van
transacties met tegenstrijdige
belangen waarbij het bestuur is
betrokken. De heer Beurmanjer
bekleedt als relevante nevenfunctie het voorzitterschap van Stichting Leergeld Noordoostpolder.

In 2018 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden, buiten aanwezigheid van de bestuurder.

Permanente educatie
Vanaf 2015 is de verplichte permanente educatie ingevoerd voor de commissarissen. Zij moeten in 2018
minimaal 5 PE punten per persoon behaald hebben.
Indien het verplichte aantal punten niet behaald is,
wordt de desbetreffende commissaris aangesproken
door de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. De behaalde PE punten staan vermeld bij de
commissarissen onder samenstelling van de raad,
allen voldoen ruimschoots aan de verplichte punten.
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Ook voor de bestuurder geldt dat
hij permanente educatie moet volgen. Dit betekent dat hij elke drie
jaar 108 PE punten moet halen. In
de periode 01-01-2016 tot en met
31-12-2018 heeft de heer Beurmanjer 163 PE- punten behaald.

Vergoeding raad van
commissarissen
De leden van de raad van commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden
overeenkomstig de VTW-richtlijnen. De vergoeding bedroeg voor
2018 ¤ 10.500 voor de leden en €
¤ 15.750 voor de voorzitter.
Er is geen sprake van een vaste onkostenvergoeding. Deze beloning
voldoet aan de honoreringscode
van commissarissen bij woningcorporaties bij een indeling in
zwaartegroep E. De beloning is op

7 december 2017 vastgesteld, ingaande op 1 januari
2018. Dit valt onder de toegestane beloning van de
Wet Normering Topinkomens (WNT) 2 en is gelijk
aan de beroepsregel van de VTW.

Vergoeding bestuur

VERKLARING VAN
DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN

Er zijn in 2011 nadere afspraken gemaakt over het
vaste salaris, het salarisperspectief en de overige regelingen van het bestuur. Naast het vaste salaris is er
sprake van een vaste onkostenvergoeding en een autoregeling. De pensioenregeling van de bestuurder is
overeenkomstig de pensioenregeling voor personeel
in dienst van woningcorporaties. Er is geen sprake
van een variabele beloning. Deze regeling is juridisch
beoordeeld in 2018 en wordt onverkort voortgezet.
De bezoldiging van het bestuur en de individuele
leden van de raad van commissarissen is opgenomen
in het jaarverslag onder ‘Overige informatie’.

De raad van commissarissen heeft ingevolge artikel 25, lid 2 van de statuten het
jaarverslag en de jaarrekening 2018 laten
onderzoeken door een door de rvc benoemde
accountant en heeft kennisgenomen van haar
bevindingen via de accountantsverklaring,
het accountantsverslag en de mondelinge toelichting hierop. De jaarstukken zijn besproken
met de directeur-bestuurder.
Op basis van de bovengenoemde stukken en
het gevoerde overleg, is de raad van commissarissen van mening dat het jaarverslag 2018
een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid
en verklaart de raad, ingevolge artikel 36a lid
2 sub n van de Woningwet, dat alle middelen
uitsluitend zijn besteed in het belang van de
volkshuisvesting.

Werkwijze
De raad van commissarissen heeft zes keer formeel
overleg gevoerd met de directeur-bestuurder.
Daarnaast is een aantal keer overleg gevoerd over
specifieke zaken. In de formele overlegsituaties is
gesproken over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

huurverhoging & inkomensafhankelijke huurverhoging 2018
huurprijsbeleid & huursombenadering
kwartaalrapportages
financiële meerjarenplanning
treasuryjaarplan
jaarverslag en jaarrekening 2017
managementletter en accountantsverslag
organisatie -ontwikkeling
strategische doelen
strategisch voorraadbeleid
Aedes benchmark
werkplan en begroting 2019
(nieuwbouw)projecten
statuten, reglementen
duurzaamheid

De raad van commissarissen stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast en verleent
de directeur-bestuurder décharge voor het
gevoerde beleid in 2018.

Emmeloord, 2 mei 2019
De raad van commissarissen:
Ing. G.W. Kamp MSRE
Drs. R.N. Heegsma
Prof. dr. D.M. Swagerman
A. Leijenaar
J. van der Wiel
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FINANCIËLE

CONTINUÏTEIT

FINANCIËLE CONTINUÏTEIT
We willen dat onze financiële positie goed blijft. Daarom monitoren we deze voortdurend: vooraf bij de jaarbegroting, de meerjarenbegroting, tussentijds bij de kwartaalrapportages en achteraf
bij de jaarrekening.
In de kwartaalrapportages staat de begroting tegenover de realisatie
als het gaat om de posten uit de balans, de resultatenrekening en de
liquiditeitspositie. We monitoren ook de belangrijkste kengetallen voor
de financiële positie.
Onze lange termijn financiële positie zien we terug in de financiële meerjarenprognose. Deze wordt jaarlijks herijkt en passen we tussentijds aan
bij grote veranderingen in de markt, in ons beleid en bij grote financiële
verplichtingen.
Strategisch streven we naar een zo hoog mogelijk maatschappelijk
rendement, binnen de randvoorwaarden van de financiële continuïteit.
Dit hoofdstuk laat zien hoe wij dat doen. Bij de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie meten we het maatschappelijk rendement. Dit is in 2018
gebeurd met een positieve uitkomst.

Financiële kaders
Mercatus heeft haar financiële kaders opgenomen in het treasurystatuut, het financieel reglement en het investeringsstatuut. In het treasury jaarplan worden de treasury activiteiten voor het betreffende jaar
beschreven. Het investeringsstatuut en het treasury jaarplan zijn in
februari 2018 goedgekeurd door de raad van commissarissen.
De Autoriteit woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) hebben in 2018 een gezamenlijk beoordelingskader opgesteld voor verschillende onderwerpen: financiële continuïteit,
het bedrijfsmodel en governance. Hiermee is een vorm van verticaal
toezicht ontstaan, met eenduidige definities en een gelijk normenkader,
waardoor efficiënter gewerkt wordt en de administratieve lastendruk
lager is. Voor de financiële continuïteit zijn nieuwe definities voor de
normen Interest Coverage Ratio (ICR), Loan to Value (LTV), Solvabiliteit
en Dekkingsratio opgesteld.

“Strategisch streven we naar een zo
hoog mogelijk maatschappelijk
rendement”.
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Bij de LTV en solvabiliteit is de beleidswaarde een
nieuwe grondslag ten opzichte van voorgaande jaren.
Het nieuwe beoordelingskader geldt vanaf 1 januari
2019.

“We willen dat onze
financiële positie goed
blijft. Daarom monitoren
we deze voortdurend.”

De beleidswaarde, een afgeleide van de marktwaarde, is een nieuwe belangrijke waarderingsgrondslag,
die in de plaats is gekomen voor de waardering op
bedrijfswaarde. Een beleidsmatige beschouwing van
de beleidswaarde is opgenomen in deze paragraaf.
De focus bij onze financiële kaders ligt vooral op
het oordeel van belanghebbenden en de normen die
zij hanteren voor de hoogte van het leningsaldo en
voor onze kasstromen en bedrijfslasten. Onze eigen
norm is in het algemeen wat strenger dan de norm
van de AW en het WSW. De normen worden jaarlijks
bepaald, waarbij we voor de norm voor de ICR en LTV
rekening houden met een aantal risicofactoren.
Bij de begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening
toetsen we de uitkomsten aan de financiële kaders.
Op deze manier geven we sturing aan ons financiële
beleid.

Verevening van middelen
Binnen de corporatiesector vindt verevening van middelen plaats door de heffing bijzondere projectsteun
en de saneringsheffing.
Met verevening worden bijdragen van alle corporaties gebruikt voor corporaties met een moeilijke
financiële positie of een grote opgave. In 2018 is er
een heffing opgelegd van ¤ 300.000. Deze heffing
gaat via subsidies naar andere corporaties.

Splitsing DAEB en niet-DAEB
Een corporatie is verplicht om het bezit te splitsen.
Dit kan op een aantal manieren. Woningcorporaties
met een jaaromzet onder 30 miljoen euro en een
klein aandeel niet-DAEB-bezit (maximaal 5 procent
van de jaaromzet en maximaal 10 procent niet-DAEB
investeringen) hoeven hun activiteiten niet te splitsen. Zij hoeven alleen hun kosten en baten aan het
einde van het jaar te scheiden.
Mercatus voldoet aan deze voorwaarden voor het
verlicht regime. We hebben daar dan ook voor
gekozen. Op het voorstel ontvingen wij op 11 augustus 2017 van de AW een vrijstellingsbesluit DAEB/
niet-DAEB. In 2018 voldeden wij nog steeds aan de
voorwaarden en daarmee hanteren wij ook in dit jaar
het verlichte regime.

Jaarresultaat
De resultatenrekening over 2018 sluit af met een positief resultaat van ¤ 46,3 miljoen. Ten opzichte van
2017 een stijging met ¤ 2,9 miljoen. Dit verschil is als
volgt te verklaren:
• Hogere huuropbrengsten: + ¤ 0,6 miljoen.
• Lagere onderhoudslasten: + ¤ 3,1 miljoen.
• Hogere overige directe exploitatielasten: - ¤ 0,8
miljoen.
• Hogere verkoopopbrengsten: + ¤ 0,4 miljoen.
• Lagere niet gerealiseerde en overige waardeveranderingen: - ¤ 3,6 miljoen.
• Hogere overige organisatiekosten: - ¤ 0,5 miljoen.
• Lagere leefbaarheidsuitgaven: + ¤ 0,3 miljoen.
• Lagere financiële baten en lasten: - ¤ 0,1 miljoen.
• Lagere vennootschapsbelasting: + ¤ 3,5 miljoen.
In 2018 is de marktwaarde in verhuurde staat van ons
bezit met circa ¤ 50 miljoen (ca. 10%) nog sterker
gestegen dan in 2017. Het grootste deel van ons
bezit wordt gewaardeerd met behulp van het handboek modelmatig waarderen. Dit handboek wordt
jaarlijks geactualiseerd met nieuwe parameters, die
gebaseerd zijn op actuele marktomstandigheden
en marktwaardetaxaties uit voorgaande jaren. Deze
parameters zijn voor Mercatus volgens het handboek gekoppeld aan de regio Flevoland. De marktwaardestijging 2018 wordt vooral veroorzaakt door
stijgende leegwaardes (mede als gevolg van stijgende
WOZ-waardes en een dalende disconteringsvoet.
De post onderhoudskosten bestaat voor een groot
deel uit kosten voor planmatige onderhoudskosten
voor instandhouding en verbetering van kwaliteit van
ons bezit. Door een complexmatige aanpak kunnen
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kosten door de jaren heen fluctueren. In 2018 waren
deze kosten ¤ 3,1 miljoen lager dan in 2017. Naast het
feit dat de kosten voor asbestverwijdering hoog zijn,
in 2017 ¤ 2,2 miljoen en in 2018 ¤ 1,7 miljoen, laten
ze zich moeilijk voorspellen. Zelfs na inventarisatie
kunnen toch nog verborgen asbestdelen aan het licht
komen bij renovaties. We gaan ervan uit dat ook de
komende 10 jaar nog asbestkosten gemaakt zullen
worden. Het mutatieonderhoud laat zich ook moeilijk
voorspellen, door de mutatiegraad, maar vooral de
staat van de binnenzijde van de leeggekomen woning.
In 2018 waren de mutatiekosten ¤ 0,3 miljoen lager
dan in 2017. De overige onderhoudskosten hebben
over het algemeen een stabiel karakter. Door ontvangen subsidies uit voorgaande jaren zijn de overige
onderhoudskosten echter ¤ 0,4 miljoen positief.
De verhuurdersheffing is door een gestegen tarief
en een hogere WOZ-waarde ¤ 0,4 miljoen hoger dan
2017. De in 2018 geheven saneringsheffing zorgt voor
een extra last van ¤ 0,3 miljoen.
De verkoopstop die in 2018 geheel is opgeheven
heeft geleid tot een flinke stijging van het aantal
verkochte woningen en daarmee een hoger resultaat.
Het gunstige verkoopklimaat speelt hierbij ook een
rol.
Door een andere definiëring van de kostenverdeling
in de functionele resultatenrekening van 2018 zijn
kosten die niet rechtstreeks betrekking hebben op de
exploitatie van de vastgoedportefeuille, zoals P&O,
vastgoedbeleid en control ondergebracht bij ‘Overige organisatiekosten’ in plaats van onder ‘Lasten
verhuur en beheeractiviteiten’. Dit is de oorzaak van
de hogere lasten voor ‘Overige organisatiekosten’ van

¤ 0,5 miljoen. De lasten voor verhuur en beheeractiviteiten zijn hierdoor gedaald. Indirect heeft dit ook
effect op de doorbelasting naar andere posten in de
functionele resultatenrekening, zoals ‘leefbaarheid’.
Met de Belastingdienst is door middel van een
vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de
onderhoudsvoorziening in de fiscale balans komt te
vervallen. In deze afspraak is ook meegenomen dat
de aangiftes van 2012 t/m 2015 zijn herzien en definitief afgerekend. De resultaten voor de jaren 2016,
2017 en 2018 zijn op basis van de nieuwe afspraken
opgesteld en verwerkt in deze (bedrijfseconomische) jaarrekening 2018. In 2018 is ¤ 4 miljoen aan
te betalen Vpb meegenomen voor het jaar 2018 en €
0,1 miljoen uit voorgaande jaren. Vooral de vrijval van
de latente belasting voor de onderhoudsvoorziening
(¤ 6,5 miljoen positief) en de vrijval van de latentie
voor te verrekenen verliezen (¤ 3 miljoen negatief)
en een nieuwe latentie i.v.m. het opwaarderingspotentieel van ons vastgoed in exploitatie (1,2 miljoen
negatief) zorgen er per saldo voor dat de belasting in
de resultatenrekening ¤ 1,9 miljoen is. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat Mercatus vanaf 2019 jaarlijks
een substantieel bedrag aan vennootschapsbelasting
moet afdragen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen fungeert als buffer om tegenvallers op te vangen. Eind 2018 bedroeg dit ¤ 439 miljoen. Uitgaande van 4.755 eenheden komt dat neer
op ¤ 92.300 per woning. De solvabiliteit bedraagt
81%. Eind 2017 was dit 79%.

Analyse eigen vermogen en maatschappelijke bijdrage

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde

Om inzicht te kunnen geven in onze maatschappelijke
bijdrage is de waardering van onze vastgoedportefeuille een relevant uitgangspunt. De marktwaarde
geeft aan welke waarde het vastgoed heeft onder
normale marktomstandigheden en wanneer uitgangspunten vanuit de vastgoed-/beleggersmarkt
worden gehanteerd.
Mercatus heeft echter een sociale huisvestingstaak,
waardoor het corporatiebeleid afwijkt van de uitgangspunten van de vastgoedmarkt en het uitponden
een uitzondering is. De realisatie van de berekende
marktwaarde hangt sterk af van de mogelijkheden
die een corporatie heeft om haar beleid te laten aansluiten bij de uitgangspunten van de vastgoedmarkt.
Dit is in ons geval slechts beperkt mogelijk, vanwege
prestatieafspraken met de gemeente Noordoostpolder over de kernvoorraad. De mogelijkheid om de
huurprijzen bij mutatie te verhogen, zijn beperkt. Dat
komt door het corporatiebeleid en het door de overheid voorgeschreven systeem van passend toewijzen.
Daarnaast zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde,
voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. Dit betekent dat slechts
een deel van de in de jaarrekening verantwoorde
marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen)
in de toekomst zal worden gerealiseerd.
Door de marktwaarde in verhuurde staat te herrekenen op basis van onze eigen uitgangspunten voor de
markthuur en het doorexploiteren als uitgangspunt te
hanteren, ontstaat een berekende beleidswaarde van
het corporatiebezit.

Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom
sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van
2017. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een
toenemende interesse bestaan. Voor de woningportefeuille van Mercatus heeft dit tot een stijging
van de marktwaarde gezorgd. De totale omvang
van de woningportefeuille is met ¤ 48 miljoen
gegroeid naar een waarde van ¤ 530 miljoen. Dit
betreft een waardegroei van 10%. De positieve
waardeontwikkeling is vooral het gevolg van
een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de
toegenomen vraag en krapte resulteren in een
leegwaarde groei per m2 van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier een bepalende
factor in. De huurprijsontwikkeling van het sociale
vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op
de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling
van de contracthuur positief is, blijft deze achter
ten opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee geven
wij invulling aan onze maatschappelijke taak op het
gebied van betaalbaarheid.

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels
beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat, wat hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde
als vertrekpunt neemt. Bij het opstellen van de

Het eigen vermogen
fungeert als buffer
om tegenvallers op
te vangen.
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•

•

•

Aanpassing van de huurstijgingsparameter.
Bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie van de woning
te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de praktijk bepaalt Mercatus bij mutatie de nieuwe huur rekening houdend
met passend toewijzen en afspraken met de Stichting Huurdersbelang Mercatus over huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende streefhuur niet c.q. niet altijd direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als ‘afslag’ de beste schatting is verwerkt.
Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet.
Deze is ultimo 2018 in de beleidswaardebepaling niet aangepast ten
opzichte van de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en regio waarin Mercatus actief is. Dit ondanks dat door het in
de beleidswaarde inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid)
en hogere kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan worden
verondersteld.
Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investeringen en/of toerekening van niet direct
vastgoed gerelateerde bedrijfslasten.

verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren, zijn beperkt door wettelijke maatregelen en
maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale
(DAEB) huurwoningen.
Omdat de doelstelling van de Mercatus is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die
daar niet zelf in kunnen voorzien, wordt van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd.
Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de
markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van Mercatus. Dit betekent dat slechts een deel van de in
de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden
gerealiseerd.
Het bestuur van Mercatus heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat
bij ongewijzigd beleid niet of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze inschatting komt overeen met het
verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van
dit bezit en bedraagt circa ¤ 293 miljoen.

afslag
x 1000

waarde
x 1.000

Marktwaarde in verhuurder staat

530.233

Beschikbaarheid (doorexploiteren)

-32.832

Betaalbaarheid (huren)

-174.304

Kwaliteit (onderhoud)

-13.226

Beheer (beheerkosten)

-72.875

Beleidswaarde

x ¤ miljoen

“Door
nieuwe
leningen in te
passen in de
bestaande
portefeuille,
creëren we
een
evenwichtige
leningportefeuille.”

jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent
aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het
bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en
de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling
van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde)
is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening. De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij
dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Overeenkomstig de regelgeving
is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017 bepaald, reden waarom in het
overgangsjaar 2018 geen ontwikkeling van de beleidswaarde kan worden toegelicht. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kan leiden
tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende periodes, onder meer
samenhangend met:
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Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerkosten.
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Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen
marktwaarde en beleidswaarde
Per 31 december 2018 is in totaal ¤ 276 miljoen aan ongerealiseerde
herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2017: ¤ 238 miljoen)
uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen
marktwaarde in verhuurde staat. De waarde van dit vastgoed hebben we
bepaald in overeenstemming met het Handboek Modelmatig Waarderen. Ze is daarmee, conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten, geldend
ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Mercatus. De mogelijkheden om vrijelijk
door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in
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Bovenstaande impliceert dat circa 67% van het totale eigen vermogen niet of pas op zeer lange termijn
realiseerbaar is.
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Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunten voor:

2018

Disconteringsvoet

6,83%

Streefhuur per maand:

¤ 557 per woning

Lasten onderhoud en beheer per jaar

¤ 2.691 per woning

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of
negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:
Effect op beleidswaarde:

Mutatie t.o.v.
uitgangspunt

Effect op beleidswaarde (* 1.000)

Disconteringsvoet

0,5% hoger

¤ 16.077 lager

Streefhuur per maand:

¤ 25 hoger

¤ 7.477 hoger

Lasten onderhoud en beheer per jaar

¤ 100 hoger

¤ 10.714 lager

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waarde begrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkelingen van dit waarde
begrip leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, zoals aangegeven in de beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde.

Financieringspositie
De beoordeling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) was in financieel opzicht voldoende. Mercatus voldoet aan
de eisen die het WSW stelt. Op grond daarvan kunnen wij binnen
het borgingsplafond leningen aantrekken met WSW-borging.
Het WSW verklaart in haar brief van 14 mei 2018 dat het borgingsplafond voor Mercatus in de jaren 2018 t/m 2020 respectievelijk €
¤ 89 miljoen, ¤ 109 miljoen en ¤ 114 miljoen bedraagt. Dit ligt boven
het werkelijke lening saldo van eind 2018 (¤ 86,5 miljoen inclusief
de variabele hoofdsomlening). 2019 wordt het borgingsplafond
opnieuw vastgesteld voor de komende drie jaar.
In zijn beoordeling stelt het WSW vast dat wij ons inzicht in onze
(toekomstige) leningportefeuille hebben vergroot met het opstellen
van een financieringsstrategie. De liquiditeitssturing en werkkapitaalbeheersing zijn hiermee ook verbeterd. Uit onze meerjarenbegroting blijkt dat wij de komende jaren grote investeringen doen
en onze financieringsbehoefte hierdoor flink zal toenemen. In onze
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planningen proberen we zo
goed mogelijk te bepalen op
welk moment financiering
noodzakelijk is, om tekorten
of overliquiditeit te voorkomen. Bij investeringsprojecten zijn er echter factoren
die het moeilijk maken om
dit moment in te schatten,
zoals participatie met bewoners, vergunningstrajecten
en afstemming met andere
stakeholders. Daarnaast is
het aantrekken van financiering in grotere volumes in één
keer vaak voordeliger, de kans
op (tijdelijke) overliquiditeit
wordt daarmee wel groter. Om
dit risico op te vangen heeft
Mercatus meer flexibiliteit
gecreëerd in haar leningportefeuille door een aantal
leningen met een variabele
hoofdsom af te sluiten, die
naar behoefte kunnen worden
opgenomen of afgelost.
Het WSW vindt het van belang dat wij onze doelstellingen ná 2020 nader concretiseren. Mercatus heeft in 2018
een duurzaamheidsonderzoek
laten verrichten, waaruit
afgeleid kan worden welke
maatregelen in de toekomst
genomen moeten worden
om aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Mercatus
te voldoen. Deze maatregelen worden in 2019 verder
uitgewerkt en doorgerekend.
De financieringsbehoefte op
langere termijn zal daarbij ook
duidelijker worden.
De Autoriteit woningcorporaties (AW) heeft in het
jaarlijkse oordeel van 7 mei
2018 aangegeven dat er geen
aanleiding is om een interventie te doen.

De lening portefeuille bedroeg eind 2018 ¤ 81 miljoen. Dit na aftrek van het deel van de variabele hoofdsomlening van ¤ 5,6 miljoen dat tijdelijk teruggeplaatst is. Alle leningen zijn geborgd door het WSW. De gemiddelde
vermogenskostenvoet bedraagt ultimo 2018 2,39% (2017: 2,85%).
Er zijn drie leningen aangetrokken:
bedrag

ingangsdatum

einddatum

rente

AG Insurance

¤ 5,0 miljoen

01-03-2018

01-03-2038

1,700%

NWB

¤ 5,0 miljoen

01-03-2018

15-03-2028

1 mnds Euribor + 0,13%

Bankhaus Lampe

¤ 7,0 miljoen

16-07-2018

16-07-2037

1,620%

De lening van Bankhaus Lampe is in augustus 2018 gecedeerd naar Hallesche Krankenversicherung. De
leningen die per 1 maart 2018 zijn aangetrokken, zijn gebruikt voor de financiering van een af te lossen fixe
lening van ¤ 10 miljoen. Door de lagere rente van deze herfinanciering is de gemiddelde rentevoet in 2018 flink
gedaald. Door nieuwe leningen in te passen in de bestaande portefeuille, creëren we een evenwichtige lening
portefeuille. De rente- en financieringsrisico’s blijven binnen aanvaardbare grenzen en we hebben voldoende
flexibiliteit opgenomen. Mercatus heeft voor het bepalen van de financieringsstrategie en voor het aantrekken van financiering een Treasurycommissie. Hiervan maken de financieel specialist, de verantwoordelijke
manager en een externe adviseur (Thésor) deel uit. De bestuurder en controller wonen de bijeenkomsten van
de Treasurycommissie bij.

Embedded derivaat
Mercatus maakt geen gebruik van rente-instrumenten, waaronder derivaten. Eén extendible fixe lening van
¤ 15 miljoen bevat wel een zogenoemde embedded derivaat. Dit derivaat is op 1 maart 2017 gefixeerd en valt
vervolgens in 30 jaar vrij ten gunste van het resultaat. De verslaggevingsregels maken het noodzakelijk dit
derivaat separaat in de jaarrekening op te nemen, maar vormt geen risico. De rente van de lening is vast en
bedraagt 4,35%.
In de volgende grafiek zijn de renterisico’s voor de komende jaren weergegeven.
16.000
14.000
renterisico x ¤ 1.000,--

GEVOELIGHEIDSANALYSE BELEIDSWAARDE

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2033 2034 2036 2037 2038 2042 2047

jaren

aflossing

renteherziening

73

roll-over

Liquiditeitspositie

•

De liquiditeitspositie van Mercatus is eind 2018 lager
dan 2017. Door leningen met een variabele hoofdsom
kunnen we het saldo nu beter beheren dan voorgaande jaren. Het saldo van ¤ 1,9 miljoen ligt met 6,5%
van de huursom ruim onder de maximaal 10% die
het WSW wenselijk vindt. In 2017 was het saldo met
¤ 4 miljoen nog 14% van de huursom.

•

Deelnemingen

•

Opgenomen projecten:
•
•
•
•

Mercatus had eind 2018 geen deelnemingen of een
nevenstructuur. Wij hebben een verbinding met
WoningNet. Met het bezit van een minimaal aantal
aandelen worden de diensten van WoningNet namelijk niet met btw belast. Het aandelenpakket bestaat
uit honderd aandelen met een waarde van ¤ 14,56,
waarvan 75% is gestort.

•
•
•
•

Indicatieve bestedingsruimte

•

Voor het derde jaar op rij is een indicatie afgegeven
van de bestedingsruimte van individuele corporaties
en van de verschillende werkgebieden.
Dit gebeurde op drie onderdelen: nieuwbouw, verbetering en huurmatiging. De indicatieve bestedingsruimte is voor Mercatus vastgesteld op respectievelijk ¤ 61 miljoen, ¤ 55 miljoen en ¤ 2 miljoen.
De bestedingsruimte is ten opzichte van 2017 afgenomen. Dat komt voornamelijk door extra projecten in
verduurzaming van ons bezit t.o.v. voorgaande jaren.
De bestedingsruimte geeft aan dat er ten opzichte
van het in de meerjarenbegroting opgenomen investeringsprogramma nog ruimte is.
Mercatus heeft met stakeholders een aanvullend investeringsprogramma van ¤ 30 miljoen afgesproken
op vijf thema’s, voor een groot deel op het gebied van
investeringen in het woningbezit.

•

Meerjarenbegroting
Aansluitend op de begroting 2019 loopt onze financiële meerjarenbegroting tot en met 2028. Daarbij zijn
vooral de laatste vijf jaren indicatief.
Uitgangspunten bij de meerjarenbegroting zijn:
• Begroting 2019.
• Huurstijging: 2019 1,4%, daarna conform inflatie
(1,5% in 2020, 2,20% in 2021, 2,1% in 2022, 2%
daarna).
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Financieringsrente: een oplopend percentage van
1,65% in 2019 naar 3,2% in 2024.
Onderhoud conform meerjarenprognose onderhoud.
Verkoop van gemiddeld 24 woningen per jaar.
24 woningen aan de Breestraat in Marknesse in
2019
6 woningen aan de Baan 63-73 in Ens in 2019
10 woningen aan de Bredehof 32-50 in Espel in
2019
6 woningen aan de Wissel 19-29 in Tollebeek in
2019
8 woningen aan de Lange Brink 25-39 in Luttelgeest in 2020
70 woningen aan de Paardenmarkt in Emmeloord
in 2021
11 woningen aan de Nimrodstraat 12-32 in Tollebeek in 2021
36 woningen aan de Zuiderkade 12-35 in Emmeloord in 2021
24 woningen aan de Schoenerstraat in Emmeloord in 2022
36 woningen aan de Zuiderkade in Emmeloord in
2023

Balansontwikkeling
Het eigen vermogen blijft de eerstkomende jaren
stabiel. De jaren daarna stijgt dit, omdat we minder
concrete investeringen hebben gepland. Het eigen
vermogen stijgt t/m 2028 met ¤ 75 miljoen.

Resultaatontwikkeling
Het resultaat over de hele periode 2019-2028 is
¤ 75 miljoen. Slechts gedurende twee jaar is er sprake
van een negatief resultaat. Forse afboekingen vanwege nieuwbouw/verbetering zijn hiervan de oorzaak.

“Door
leningen
met een
variabele
hoofdsom
kunnen we
het saldo
nu beter
beheren
dan
voorgaande
jaren.”

Naast de nieuwbouwprojecten hierboven hebben we
uit diverse participatietrajecten nog ‘verjongingsmaatregelen’ gepland. Dit kan zowel modernisering
als sloop/nieuwbouw zijn. Deze maatregelen zijn al
wel opgenomen in de meerjarenbegroting. Als renovatieproject is o.a. de grootscheepse renovatie van de
Urkerwegflats opgenomen in 2019 en 2020.
Van 2019 tot en met 2028 (10 jaar) investeren we in
totaal ¤ 128 miljoen. In verjonging en renovatie (circa
¤ 38 miljoen), overige levensduur verlengende en
energetische maatregelen (circa ¤ 49 miljoen) en
nieuwbouw (circa ¤ 41 miljoen).
Deze uitgaven worden gedekt door positieve kasstromen uit exploitatie (¤ 75 miljoen), verkoopopbrengsten (circa ¤ 35 miljoen) en nieuwe leningen (circa
¤ 72 miljoen). Het leningsaldo loopt op van ¤ 80
miljoen eind 2018 naar ¤ 143 miljoen in 2024.
De ICR, LTV, solvabiliteit en dekkingsratio blijven
ruim beneden de signaalwaarden. Daarbij moet
aangetekend worden dat de eerste jaren een betrouwbare indicatie geven, maar de laatste jaren erg
onzeker zijn. Dat komt doordat de investeringen nog
onvoldoende bekend zijn.
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Toetsing aan normen
De meerjarenbegroting (MJB) voldoet aan ons eigen toetsingskader. Hierin zijn op financieel gebied vijf
elementen opgenomen:
• Interest Coverage Ratio (ICR): norm Mercatus 1,82, uitkomst MJB minimaal 2,51;
• Debt Service Coverage Ratio (DSCR): norm Mercatus 1,0, uitkomst MJB minimaal 2,9;
• Loan to Value (LTV bedrijfswaarde): norm Mercatus maximaal 54%, uitkomst MJB maximaal 58%;
• Solvabiliteitsratio o.b.v. beleidswaarde: norm Mercatus 25%, uitkomst MJB minimaal 34%;
• Dekkingsratio o.b.v. marktwaarde: norm Mercatus maximaal 30%; uitkomst MJB maximaal 26%;
Zoals aangegeven bij het onderwerp ‘financiële kaders’, hebben AW en WSW een gezamenlijk beoordelingskader opgesteld dat vanaf 2019 van kracht is. Hiermee wijzigen ook de toetsingskaders. De beleidswaarde
speelt hierbij een belangrijke rol. Als wij de nieuwe kaders toepassen op de stand per 31-12-2018 komen we op
de volgende uitkomsten:

Financiële kaders
Meeteenheid

Definitie

Norm AW/WSW 2019

Meetwaarde
Mercatus
2018

Kasstroom uit operationele activiteiten vóór rente-ontvangsten en renteuitgaven ten opzichte van de bruto rente-uitgaven

1,4

3,1

Loan to value

Langlopende schulden ten opzichte van beleidswaarde

max. 75%

34%

Solvabiliteit

Eigen vermogen gewaardeerd op beleidswaarde ten opzichte van het
balanstotaal (bij waardering op beleidswaarde)

min. 20%

59%

Dekkingsratio

Langlopende schulden t.o.v. marktwaarde in verhuurde staat

max. 70%

15%

ICR

Hiermee voldoen we dus ruimschoots aan de nieuwe externe normen.

Fiscale positie
Vanaf het fiscaal jaar 2012 had Mercatus een
voorziening onderhoud gevormd. In 2016 heeft de
Belastingdienst een memo uitgebracht waarin de
onderhoudsvoorziening bij woningcorporaties in
zijn huidige vorm ter discussie wordt gesteld. De
aanslag 2012 was op dat moment nog niet definitief
geregeld. Uiteindelijk is de aanslag 2012 conform
de ingediende aangifte opgelegd, met de afspraak
(oktober 2016) dat voor wat betreft de gevormde onderhoudsvoorziening door Mercatus bij een
latere discussie geen beroep op het ontbreken van
een nieuw feit wordt gedaan. Bij de aanslagregeling
2013 is dit wederom besproken, waarbij Mercatus
heeft aangegeven graag zekerheid te wensen over de
gevormde onderhoudsvoorziening. In januari 2018
heeft Mercatus een nadere toelichting op de gevormde onderhoudsvoorziening gegeven, aansluitend zijn
door de Belastingdienst aanvullende vragen gesteld.
Mede gezien de lopende discussie en de onzekerheid
over de vorm van de onderhoudsvoorziening vanaf
2016 heeft Mercatus voorgesteld om de voorziening
vrij te laten vallen en alsnog een afwaardering op

grond van artikel 2.2.8.VSO2 toe te passen.
Mercatus heeft in 2009 de zogenaamde Belastingplicht Woningcorporaties Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO2) ondertekend. Op grond van artikel
2.2.8 VSO2 is het voor woningcorporaties die VSO2
hebben ondertekend mogelijk om in geval van een
aanmerkelijke en duurzame waardedaling van de
huurwoningen, deze te waarderen op de lagere bedrijfswaarde. De relatieve waardedaling ten opzichte
van de openingsbalanswaarde wordt als last genomen. Voor de bedrijfswaarde wordt aangesloten bij
de WOZ-waarde. Voor een te verwachten waardestijging van ons vastgoed in exploitatie in de komende
jaren ontstaat een zgn. opwaarderingspotentieel.
Hiervoor dient een belastinglatentie opgenomen te
worden. Eind 2018 wordt deze latentie t.h.v. ¤ 1,2 miljoen als voorziening latente belastingen in de balans
gepresenteerd

Mercatus heeft op 27 september 2018 herziende
aangiftes vennootschapsbelasting 2014, 2015 en
2016 ingediend waarin voorgenoemde afspraken zijn
verwerkt.
Het effect op de jaarrekening 2018 is beschreven bij
de analyse van het jaarresultaat.

Conclusie en samenvatting
Mercatus voerde de afgelopen jaren een voorzichtig
financieel beleid en vermeed risicovolle projecten.
Daarnaast gingen we verder met ons verkoopprogramma. Mercatus maakte optimaal gebruik van
fiscale faciliteiten, waardoor we het betalen van
vennootschapsbelasting uitstelden. De vrijkomende

middelen gebruikten we vooral om ons lening volume
terug te brengen en daarmee onze rentelasten.
Door dit beleid is Mercatus een financieel gezond
bedrijf. De ontwikkelingen van het vermogen en de
liquiditeit waren in de afgelopen jaren zeer positief. In
de meerjarenbegroting zien wij een stabiele ontwikkeling van de eigen vermogenspositie en toetsingsratio’s. Hierdoor kunnen we ons investeringsprogramma intensiveren, waarbij vooral de verduurzaming en
herstructurering van de bestaande woningvoorraad
prioriteit heeft. De verduurzamingsopgave lijkt, mede
gezien de politieke ontwikkelingen, nog groter te worden. Op langere termijn kan dit tot financiële beperkingen leiden. Dit risico kan beter in beeld gebracht
worden nadat investeringen op langere termijn verder
doorgerekend en beoordeeld zijn. Deze doorrekening
wordt in 2019 uitgevoerd.

De verduurzamingsopgave lijkt, mede gezien de
politieke ontwikkelingen, nog groter te worden.
Op langere termijn kan dit tot financiële
beperkingen leiden.

BESTUURSVERKLARING
Het bestuur verklaart, ingevolge
artikel 36a lid 2 van de Woningwet, dat alle middelen uitsluitend
zijn besteed in het belang van de
volkshuisvesting.
Emmeloord, 26 april 2019

Als gevolg van de aanpassing is een verrekenbaar
verlies ontstaan. Dit verlies is gecompenseerd met de
jaren t/m 2018. Vanaf 2018 is er geen te verrekenen
verlies meer en ontstaat een betalingssituatie voor de
vennootschapsbelasting. In 2019 en volgende jaren is
dan nog ¤ 5 miljoen op te waarderen.
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De directeur-bestuurder
A. Beurmanjer
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KERN

CIJFERS

BOEKJAAR

2018

2017

2016

2015

2014

1. Woningen en woongebouwen
a. In exploitatie

4.755

4.774

4.672

4.712

4.830

2. Garages

82

82

140

174

175

3. Bergingen en overige ruimten

45

45

46

46

55

4.882

4.901

4.858

4.932

5.060

81,22

78,87

79,75

79,00

38,98

0,86

2,24

1,55

1,43

3,93

3. Rentabiliteit eigen vermogen (in %)

10,55

11,04

2,77

0,66

0,60

4. Rentabiliteit totaal vermogen (in %)

8,93

9,15

2,76

1,21

-2,10

b. In aanbouw c.q. in voorbereiding

Totaal

FINANCIËLE CONTINUÏTEIT
1. Solvabiliteit (in %)
2. Liquiditeit (current ratio)

5. Gemiddelde rentevoet (in %)
6. Netto-werkkapitaal (x 1.000.000,--)

2,39
¤

-4,77

1. Eigen vermogen

¤

2. Voorzieningen

¤

3. Huren

¤

4. Vergoedingen
5. Jaarresultaat

2,85
¤

0,41

439.108

¤

1.965

¤

29.088

¤

¤

546

¤

598

¤

46.319

¤

43.375

3,36
¤

0,60

392.788

¤

6.551

¤

28.421

¤

3,96

4,07
¤

7,95

¤

1,55

349.413

¤

329.031

¤

2.510

¤

6.485

¤

904

27.634

¤

27.397

¤

26.884

¤

436

¤

555

¤

538

¤

9.687

¤

2.170

¤

344

BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (x 1.000,--)
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56.027
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IN 2018

80

81

BALANS
ACTIVA

31-12-18 x ¤ 1.000

PER 31-12-2018 (NA RESULTAATBESTEMMING)
PASSIVA

31-12-17 x ¤ 1.000

31-12-18 x ¤ 1.000

31-12-17 x ¤ 1.000

EIGEN VERMOGEN

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

527.415
1.980
14
2.017

Totaal materiële vaste activa

531.426

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvordering
Leningen u/g

1
3.070
396

Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Herwaarderingsreserve
Overige reserves

477.575
2.260
1.472
1.991

Totaal eigen vermogen

Totaal voorraden

6.729

534.893

490.027

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen kredietinstellingen
Financiële instrumenten
Waarborgsommen

80.876
11.471
553

6.551

82.660
11.878
564
92.900

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies soc. verz. te betalen
Overlopende passiva

286
187
58
112

270
4.855
1.564

Totaal kortlopende schulden

1.819

643

Liquide middelen

1.919

3.959

Totaal vlottende activa

5.769

7.962

540.662

497.989

82

6.551

95.102

3.360

Totaal vorderingen

TOTAAL

392.788

1.965

Totaal langlopende schulden

2.054
1.306

282
1.219
11
307

769
1.196

Totaal voorzieningen

3.467

2.031

Vorderingen
Huurdebiteuren
Belastingen en premies soc. verz. te vorderen
Overige vorderingen
Overlopende activa

439.108

VOORZIENINGEN
Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen
Voorzieningen latente belastingverplichtingen

1
6.110
618

838
1.193

238.226
154.562

483.298

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

276.107
163.001

TOTAAL

83

203
1.405
1.940
6.689

3.548

540.662

497.989

RESULTATENREKENING FUNCTIONEEL
2018
x ¤ 1.000

KASSTROOMOVERZICHT
2018
x ¤ 1.000

2017
x ¤ 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Liquide middelen begin

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

29.088
546
-614
-5.022
-8.426
-4.929

28.421
598
-587
-5.060
-11.541
- 4.130
10.643

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gererealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

4.801
-282
-4.134

7.701

1.224
-104
-1.165
385

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa
en vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waarderveranceringen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waarderveranceringen vastgoedportefeuille bestemd
voor verkoop

-8.325
48.060

1.828
41.663

148

Waardeverandeingen vastgoedportefeuille

-45

39.883

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

29
-

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

43.491
22
-9

29

13

-597
-516

-90
-761

407
28
-1.985

742
28
-2.208
-1.550

-1.438

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

48.277

48.871

Belastingen

-1.958

-5.496

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

46.319

43.375

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Inkomsten:
Huren
Zelfstandige huurwoningen
Onzelfstandige wooneenheden
Maatschappelijk onroerend goed
Bedrijfsmatig onroerend goed
Parkeervoorzieningen
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten
Saldo inkomsten operationele activiteiten
Uitgaven:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Sectorspecifieke heffing
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet invest.gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaven operationele activiteiten
Kasstroom operationele activiteiten

3.959

4.054

29.160

28.401

27.879
899
220

27.042
987
228

104
59

86
58

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontv. en bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
Saldo ingaande kasstroom MVA
MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Saldo uitgaande kasstroom MVA
FVA
Ontvangsten overig
Uitgaven overig DEAB
Saldo FVA
Totaal kasstroom MVA en FVA
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Totaal kasstroom
Liquide middelen eind
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2017
x ¤ 1.000
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566
57
3
29.786

561
286
20
29.268

-2.799
-522
-432
-9.496
-4.156
-2.252
-327
-3.164
-100
-1.218
-24.466
5.320

-2.524
-421
-395
-11.775
-3.528
-2.112
-22
-2.725
-350
-23.852
5.416

4.542
259
4.801

1.224
1.224

-4.176

-10.956

-5.447
-475
-310
-115
-10.523

-8.359
-433
-12
-24
-19.784

170
-1
169

1
-17
-16

-5.553

-18.576

17.000

15.000

-18.807
-1.807

-1.935
13.065

-2.040

-95

1.919

3.959

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
1.

TOELATING EN INSCHRIJVING

2.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Naam				: Mercatus
Adres				
: Nijverheidstraat 10, 8301 AD Emmeloord
Postadres			
: Postbus 20, 8300 AA Emmeloord
Statutaire vestigingsplaats
: Emmeloord
Telefoon			: 0527-635500
E-mail adres			
: info@mercatus.nl
Website				: www.mercatus.nl
Oprichtingsdatum		
: 4 februari 1965
Inschrijfnummer handelsregister : 2639671

2.1.
Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten
en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces
van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is
sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid daarvan het aanvragen van
de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.

Mercatus is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke toelating in de woningmarkt- regio Zwolle-stedendriehoek en is werkzaam binnen de juridische
wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire vestigingsplaats is Emmeloord. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector.

2.2.

1.1.
Regelgeving
De jaarverslaggeving is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofstukken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
1.2.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties
van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Mercatus heeft geen verbonden
partijen.
1.3.
Schattingswijzigingen
Bij de totstandkoming van de cijfers in de jaarrekening is een aantal schattingswijzigingen in de
marktwaarde in verhuurde staat van de onroerende zaken in exploitatie geëffectueerd. Deze schattingswijzigingen betreffen de aanpassingen van de parameters voor de bepaling van de marktwaarde.
Aanpassing van deze parameters heeft plaatsgevonden om aan te sluiten bij de vereisten zoals geduid in het Handboek modelmatig waar deren marktwaarde. Conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is de schattingswijziging prospectief verwerkt.
1.4.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
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Materiële vaste activa

2.2.1. Onroerende zaken in exploitatie
Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
• Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en extramurale zorgeenheden);
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
• Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
• Intramuraal zorgvastgoed.
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december
2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze
criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het
maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat wordt verhuurd
aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen
en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking
d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de
woningen met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig
vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
Mercatus hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
woongelegenheden (eengezins- en meergezinswoningen). Mercatus hanteert de full versie van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend
goed en het intramuraal zorgvastgoed, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5%
van de huursom van de DAEB-tak.
Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs.
De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en verminderd
met eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de
som van de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te
maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie
door sloop wordt beëindigd.
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Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel
14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek
die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Handboek modelmatig waarderen marktwaarde). Mercatus hanteert voor het merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken.
Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed
afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van
verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan
worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een
afzonderlijk waarderingscomplex.
Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash flow (DCF)
methode. Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de toekomstige inkomende en
uitgaande kasstromen plaats aan de hand van enerzijds het doorexploiteerscenario en anderzijds het
uitpondscenario, mede op basis van artikel 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in verhuurde staat is op waarderingscomplex niveau bepaald op basis
van de hoogste waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, beide berekend op basis van
de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.
Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk
jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden
wordt verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt
aangepast naar de potentiële huur op basis van de markthuur of de maximale huur op basis van het
woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant
gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de veronderstelling van doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke kasstromen
zich ontwikkelen met de eigen groeivoet. Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar met
100% verhoogd, teneinde renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed
alsmede voor studentencomplexen, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is alleen het
doorexploiteerscenario van toepassing.
Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig worden verkocht. In tegenstelling tot het doorexploiteer-scenario wordt de huur voor deze verhuureenheden niet
aangepast, maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte verkoopkasstroom opgenomen. Aan het
einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens
contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het verder uitponden van de aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het doorexploiteerscenario.
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Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de
macro-economische parameters:
Parameters woongelegenheden

2019

2020

2021

2022

2023 en
verder

Prijsinflatie

2,50%

2,30%

2,20%

2,00%

2,00%

Loonstijging

2,90%

2,80%

2,70%

2,50%

2,50%

Bouwkostenstijging

5,90%

2,80%

2,70%

2,50%

2,50%

6,80%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Leegwaardestijging
Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW

¤ 594-¤ 1.034

Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW

¤ 638-¤ 1.078

Mutatieonderhoud – EGW

¤ 883

Mutatieonderhoud - MGW

¤ 663

Mutatieonderhoud zorgeenheid (extramuraal)

¤ 663

Beheerkosten - EGW

¤ 436

Beheerkosten - MGW

¤ 428

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van
de WOZ (exclusief gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de gemeentelijke tarieven 2018, uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde met
waarde peildatum 1 januari 2017)

0,12% van de WOZ-waarde plus 0,1507% = 0,2707%

Verhuurderheffing, als percentage van de WOZ

2019: 0,561%; 2020 en 2021: 0,592%; 2022: 0,593%;
vanaf 2023: 0,567%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – zelfstandige eenheden

1,0%

1,2%

1,3%

0,5%

0,5%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – onzelfstandige eenheden

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Huurderving, als percentage van de huursom
Mutatiekans bij doorexploiteren

2,0% 50%

Mutatiekans bij uitponden

2,0% 50%

Verkoopkosten bij uitponden, als percentage van de leegwaarde

1,5%

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale
huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager
dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur
en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel. Indien de maximale huur hoger is dan
de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd
van ¤ 518 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede
notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Huurstijging

2019

2020

2021

2022

2023 en
verder

1,60%

2,50%

2,30%

2,20%

2,0%

Instandhoudingsonderhoud BOG

¤ 5,40 per m2 bvo excl. btw

Instandhoudingsonderhoud MOG

¤ 6,55 per m2 bvo incl. btw

Mutatieonderhoud BOG

Technisch oh: ¤ 9,00 per m2 bvo excl. btw

Marketing onderhoud BOG

14% van de marktjaarhuur

Mutatieonderhoud MOG

Technisch oh: ¤ 10,80 per m2 bvo incl. btw

Marketing onderhoud MOG

14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten BOG

3% van de markthuur op jaarbasis

Beheerkosten MOG

2% van de markthuur op jaarbasis

2.2.2. Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie
niet zijnde een vastgoedbelegging.

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van
de WOZ (exclusief gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de gemeente0,13% van de WOZ-waarde plus 0,365 % = 0,495%
lijke tarieven 2018, uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde met
waardepeildatum 1 januari 2017)
Disconteringsvoet

8,87 -9,37%

			

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten,
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters parkeergelegenheden
Huurstijging

2019

2020

2021

2022

2023 en
verder

1,60%

2,50%

2,30%

2,20%

2,0%

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats

€ 50

Instandhoudingsonderhoud garagebox

€ 166

Beheerkosten parkeerplaats

€ 26

Beheerkosten garagebox

€ 37

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van
de WOZ met waardepeildatum 1 januari 2017

0,24% van de WOZ-waarde

Disconteringsvoet

7,35-7,44%

herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op basis
van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen).

			
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van ¤ 518 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen ¤ 518 per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede
notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd
tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na
deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of vermeerdering en in het resultaat verantwoord als ‘Overige waardeveranderingen van materiële vaste
activa’.

Waarderingsgrondslag
Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Activering vindt plaats zodra interne formalisering en externe communicatie terzake het project heeft plaatsgevonden. Bouwrente vormt geen onder- deel van de vervaardigingsprijs.
Bijzondere waardevermindering
Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde
grondslagen als voor de onroerende zaken in exploitatie (inclusief macro economische parameters),
lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats.
Deze afwaardering wordt in de resultatenrekening verantwoord onder ‘Overige waardeveranderingen
van materiële vaste activa’.
2.2.3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van
aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde.
2.3.

2.3.1. Latente belastingvorderingen
Zie 2.7.2
2.3.2. Deelnemingen
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde.
2.3.3. Leningen u/g
Dit betreft hoofdzakelijk stortingen in het stimuleringsfonds Volkshuisvesting ten behoeve van startersleningen. De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan
de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van de voorzieningen wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de
posten.
2.4.

Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie opnieuw
bepaald. (Ongerealiseerde) Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Wanneer op complexniveau de actuele waarde
de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een
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Financiële vaste activa

Voorraden

2.4.1. Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op de marktwaarde in verhuurde staat.
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2.4.2. Overige voorraden
De voorraden materialen worden gewaardeerd tegen de laatste bekende inkoopprijzen zo nodig onder
aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Voorraden grond worden gewaardeerd tegen verwachte verkoopprijs exclusief btw.
2.5.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
2.6.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter
dan 1 jaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
2.7.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen
die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
2.7.1. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende
complex overtreffen wordt een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband
verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te
rekenen ontvangsten.
2.7.2. Latente belastingvorderingen en –verplichtingen
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen
de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in
deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en
–verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of
tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse
verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale
winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële
vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde. Latente belastingen worden
contant gemaakt tegen de nettorente. De nettorente is de voor de toegelaten instelling geldende rente
op langlopende lening (2,39%) onder aftrek van belastingen (0,60%) op basis van het effectief belastingtarief. De nettorente is daarmee 1,79%.
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2.7.3. Pensioenvoorziening
Mercatus heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als
last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum
bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van
de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Mercatus en worden in de balans opgenomen in een
voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze
per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de
verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer Mercatus beschikkingsmacht heeft
over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan Mercatus, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ultimo 2018 (en 2017) waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling
van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De dekkingsgraad van SPW is per eind januari 2019 112,6 procent.
2.8.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Een eventueel verschil tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de lening wordt verantwoord op
basis van de bij die transactie horende economische werkelijkheid. Transactiekosten die direct zijn toe
te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het
verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.
2.9.
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
Mercatus heeft een lening met een embedded derivaat die is afgescheiden van het basiscontract.
Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering van de derivaten is de geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde. De schuld is opgenomen
voor de per 1 maart 2017 berekende negatieve reële waarde van het derivaat. De negatieve waarde
valt vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening in de periode tot 1 maart 2047.

93

3.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN DE BELEIDSWAARDE
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Mercatus en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de
marktwaarde, met uitzondering van:
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte
moment van (huurders)mutatie.
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid
van Mercatus en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor
het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter
zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren
aan de verhuur- en beheeractiviteiten van Mercatus, zoals deze worden opgenomen onder het
hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ en ‘Overige directe operationele lasten exploitatiebezit’ minus de verhuurderheffing in de resultatenrekening.
Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde
uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie zoals toegepast
voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie, afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op
de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 15. Mercatus heeft hierbij uitgangspunten
bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn
derhalve van invloed op deze waarde.

4.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT ALGEMEEN
4.1.
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
4.1.1. Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit
de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
4.1.2. Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten en lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening maar op grond
van de aard, omvang of het incidenteel karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed
inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de
ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid
van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.
4.2.

Resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

4.2.1. Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum (max. huursomstijging 2018: 2,4%). De opbrengsten uit hoofde van huur voortvloeiend uit contracten waar een “huurvaste periode” geldt worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij
tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.
4.2.2. Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De
kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.
4.2.3. Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Dit betreffen de directe verhuur en beheerlasten van de vastgoedexploitatie. Hieronder worden
verantwoord de directe personeelskosten, de toerekenbare afschrijvingskosten van de onroerende
en roerende activa ten dienste van de exploitatie, de directe verhuurkosten en de indirecte kosten
die toerekenbaar zijn aan de activiteiten van verhuur en beheer van de vastgoedportefeuille. Door te
belasten kosten naar andere onderdelen in de functionele resultatenrekening worden in mindering
gebracht.
4.3.

Bedrijfslasten

4.3.1. Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
4.3.2. Pensioenlasten
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf pensioenvoorziening.
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4.3.3. Onderhoudslasten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn
uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

4.9.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de
berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de eigen
dienst toegerekend aan de onderhoudskosten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van
activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.

4.10. Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is Mercatus integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke
bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en
de wijze van resultaatneming.

4.3.4. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
De overige directe operationele lasten exploitatie bezit worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
4.4.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

4.4.1. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
De verkoopopbrengst wordt verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
4.4.2. Toegerekende organisatiekosten
Dit betreffen de kosten van de werkorganisatie die aan de activiteiten van verkoop van vastgoed
kunnen worden toegerekend.
4.4.3. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
De post boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille betreft de op het moment van levering geldende
boekwaarde (=marktwaarde in verhuurde staat) van de betreffende objecten.
4.5.
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op waardemutaties van de marktwaarde in verhuurde staat van de posten vastgoed in exploitatie. Overige
waardeveranderingen hebben betrekking op waardemutaties van vastgoed in ontwikkeling voor
eigen exploitatie en waardemutaties n.a.v. investeringen in vastgoed in exploitatie.

5.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode worden de
mutaties op de liquide middelen gerubriceerd naar soort In het kasstroomoverzicht en wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, bedrijfsoperaties, investerings- en financieringsactiviteiten. De
kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in
de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder
bedrijfsoperaties).

4.6.
Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten betreft het deel van de overhead en niet-direct toerekenbare kosten die
niet aan de exploitatie van de vastgoedportefeuille en de verkoopactiviteiten kunnen worden toegerekend. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan activiteiten in het kader van treasury, PR, control
en vastgoedbeleid.
4.7.
Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en
uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Mercatus, die de leefbaarheid
in buurten en wijken ten goede moeten komen.
4.8.
Waardeverandering financiële instrumenten
Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering van de derivaten is de geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde. De schuld is opgenomen
voor de per 1 maart 2017 berekende negatieve reële waarde van het derivaat. De negatieve waarde
valt vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening in de periode tot 1 maart 2047.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2018
x ¤ 1000

MATERIËLE VASTE ACTIVA
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling t.b.v. exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal

31-12-2017
x ¤ 1000

527.415

477.575

1.980

2.260

14

1.472

2.017

1.991

531.426

483.298

Het verloop van deze posten in het afgelopen boekjaar is als volgt :

Verkoop woningen in exploitatie
Van de woningen en woongebouwen in exploitatie zijn 768 woningen geclassificeerd voor verkoop. Deze woningen zijn over veel complexen
verspreid en het beleid is dat ze bij mutatie worden verkocht. De gemiddelde mutatiegraad bedraagt 9,5 % (2017: 10,1%).		
					
Voor het jaar 2019 verwachten wij 28 woningen te verkopen.
				
(Complex)
Aanduiding

Aantal
woningen

Verwachte
opbrengstwaarde

Marktwaarde

diverse

28

¤ 3.555.000,--

¤ 2.743.000,--

Zekerheden
Er zijn geen activa als zekerheid gesteld voor de verstrekte leningen. Mercatus heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen,
een hypotheek te vestigen op het gehele bezit. Van deze volmacht heeft het WSW tot aan de dagtekening van de jaarrekening geen gebruik
gemaakt.

DAEB vastgoed in exploitatie
Saldo per 1 januari

477.575

419.810

- overboekingen van onroerende zaken in ontwikkeling

7.974

19.187

- investeringen na eerste waardering

5.369

8.563

- buitengebruik stellingen en afstotingen

-2.543

-1.319

- winsten of verliezen a.g.v. aanpassingen van de marktwaarde

37.823

33.384

Mutaties in het boekjaar :

1

4

1.216

-2.054

Saldo mutaties

49.840

57.765

Boekwaarde DAEB vastgoed in exploitatie per 31 december

527.415

477.575

2.260

2.737

- mutatie van/naar niet-DAEB
- overboekingen van en naar voorraden en vastgoed voor eigen gebruik

Verzekering
De vaste activa zijn verzekerd voor brand-, bliksem-, ontploffing-, storm- en vliegtuigschade. Alle woningen en garages zijn verzekerd zonder
opname van een verzekerd bedrag. In geval van schade zal de verzekeraar geen beroep doen op onderverzekering.
WOZ-waarde
De totale waarde van de materiële vaste activa in exploitatie bedraagt op basis van de waarde welke gehanteerd wordt voor de onroerend
zaak belasting in totaal ¤ 562 miljoen (peildatum 01-01-2018).

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar :
- investeringen na eerste waardering

18

-

- buitengebruikstelling en afstoting

-171

- 72

- winsten of verliezen a.g.v. aanpassingen in de marktwaarde

-126

- 401

-1

-4

Saldo mutaties

-280

-477

Boekwaarde niet-DAEB vastgoed in exploitatie per 31 december

1.980

2.260

236.997

-

- mutatie van/naar DAEB

Beleidswaarde onroerende zaken in exploitatie 31 december			
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31-12-2018
x ¤ 1000

Vastgoed in ontwikkeling t.b.v. exploitatie
Saldo per 1 januari

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie

31-12-2017
x ¤ 1000

1.472

2.361

Mutaties in het boekjaar :
- investeringen

4.870

11.656

- winsten of verliezen a.g.v. aanpassingen van de marktwaarde

1.645

-

- overboekingen naar voorraden en vastgoed voor eigen gebruik en vastgoed in exploitatie

-7.973

-12.545

Saldo mutaties

-1.458

-889

Kantoorpand
en werkplaats

Inventarissen
en automatisering

Vervoermiddelen

Totaal
x € 1.000

Saldo per 1 januari
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen inclusief
waardeverandeingen
Boekwaarde per 1 januari

5.036

4.263

622

9.921

-3.366

-4.122

-442

-7.930

1.670

141

180

1.991

Mutaties in het boekjaar:
Boekwaarde vastgoed in ontwikkeling t.b.v. exploitatie per 31 december

14

1.472

- investeringen

98

57

188

343

- afschrijvingen

-159

-76

-82

-317

-61

-19

106

26

Saldo

Dit bedrag is als volgt te specificeren:

-

Sloopproject Lange Omgang 1-19, Bant
Sloopproject Hoogzijde 45-69, Marknesse
Nieuwbouw Suyderpoort, Emmeloord
Sloopproject Breestraat 50-64, Marknesse
Nieuwbouw Breestraat 50-76, Marknesse
Sloopproject Baan 63-73, Ens
Sloopproject Bredehof 32-50, Espel
Sloopproject Bredehof 12-20, Espel
Sloopproject Wissel 19-29, Tollebeek
Nieuwbouw Bredehof 32-50, Espel

41

- aanschaffingswaarde

5.134

4.320

810

10.264

- cumulatieve afschrijvingen

-3.525

-4.198

-524

-8.247

Boekwaarde per 31 december

1.609

122

286

2.017

61
1.254
33
17
31
17
15

										
Afschrijvingsmethode en -termijnen										
Alle materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie worden lineair afgeschreven.
Automatiseringsinvesteringen worden degressief afgeschreven (40/30/20/10%).				
De afschrijvingstermijnen bedragen respectievelijk voor:						
Kantoorpand

35 jaar

3

Werkplaats

30 jaar

14

-

Inventarissen

5 jaar

14

1.472

Automatisering

4 jaar

Vervoermiddelen

5 jaar

Verbouwing kantoor/werkplaats
20/10 jaar
													
Verzekering										
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn ultimo boekjaar voor circa ¤ 7,8 miljoen verzekerd. De laatste taxatie van de
verzekerde waarde van de gebouwen heeft plaatsgevonden op 26 september 2018 en wordt jaarlijks geïndexeerd. De laatste taxatie van de verzekerde waarde van de inventarissen heeft plaatsgevonden op 29 november 2018. De specificatie van verzekering van de onroerende en roerende
zaken ten dienste van de exploitatie is als volgt:							
						
Verzekerde waarde
Kantoorpand en werkplaats

¤ 5.440.000

Uitgebreide gevarenverzekering

Inventarissen

¤ 1.191.800

Uitgebreide gevarenverzekering

Automatiseringsapparatuur

¤ 508.200

Verzekerd bedrag materiële schade

Vervoermiddelen

¤ 676.000

Casco-verzekeringen

WOZ-waarde 								
De totale waarde van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie bedraagt op basis van de waarde welke gehanteerd wordt voor de
onroerende zaak belasting in totaal ¤ 1,2 miljoen.								
								

100

101

31-12-2018
x ¤ 1000

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Latente belastingvordering
Deelnemingen
Leningen u/g
Totaal

31-12-2017
x ¤ 1000

31-12-2017
x ¤ 1000

3.070

6.110

1

1

Saldo per 1 januari

396

618

Rekening-courant

3.467

6.729

31-12-2016
x ¤ 1000

Leningen u/g
116

21

Uitstaande leningen

502

580

Saldo per 1 januari

618

601

Mutaties in het boekjaar:
Latente belastingvordering
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar

6.110

5.055

- 3.040

1.055

3.070

6.110

Mutatie rekening-courant

-89

95

Aflossingen/vrijval

-133

-78

Totaal mutaties

-222

17

Saldo per 31 december
Saldo per 31 december

01-01-2018
x € 1.000

Latente vorderingen door:
Verrekenbare tijdelijke verschillen

Mutatie
x € 1.000

31-12-18
x € 1.000

165

37

202

Embedded derivaat

2.971

-103

2.868

Voorwaartse verliescompensatie

2.974

-2.974

-

6.110

-3.040

3.070

Rekening-courant
Uitstaande leningen

27

116

369

502

Totaal saldo per 31 december

396

618

De samenstelling van de leningen u/g is:
- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting t.b.v. startersleningen

369

502

Van de latente belastingvordering inzake verrekenbare tijdelijke verschillen is ¤ 0,1 miljoen binnen één jaar verrekenbaar. De looptijd bedraagt 5
jaar. De onzekerheid van de verrekenbare tijdelijke verschillen is groot omdat onbekend is of de verkoopopbrengsten in de toekomst in de fiscale
herinvesteringsreserve kunnen worden opgenomen.
In 2018 heeft er overleg plaats gevonden met de Belastingdienst over de fiscale onderhoudsvoorziening en de fiscale waardedaling van de
woningen. Dit heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst. Over de jaren 2013 t/m 2016 zijn de fiscale resultaten opnieuw berekend en
ingediend en (t/m 2015) vastgesteld door de Belastingdienst. Na deze herberekeningen resteert er eind 2015 nog een verrekenbaar verlies van
¤ 21.417.698, dat alsvolgt wordt verwerkt.
		

Verrekenbaar
verlies 1/1 in ¤

Verrekend
in ¤

Nog te
verrekenen in ¤

Verrekenbaar tot
en met

Boekjaar 2016

€ 21.417.698

€ 8.131.279

€ 13.286.419

2021

Boekjaar 2017

€ 13.286.419

€ 14.069.076

€-

2021

Saldo verrekenbare verliezen:

Doordat er in 2017 een hoger fiscaal resultaat is behaald dan er aan verlies te verrekenen is, komt de latentie geheel te vervallen en dient er
over het boekjaar 2017 vennootschapbelasting te worden betaald.

Deelnemingen
Deelneming WoningNet nv
Saldo per 1 januari

1

1

Mutaties in het boekjaar:

-

-

Saldo per 31 december

1

1

102

103

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-18
x ¤ 1.000

31-12-17
x ¤ 1.000

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERING		

VOORRADEN

31-12-18
x ¤ 1.000

31-12-17
x ¤ 1.000

Deze post is als volgt samengesteld:
838

2.054

Overige voorraden

1.193

1.306

Vennootschapsbelasting

1.219

187

Totaal

2.031

3.360

Totaal

1.219

187

-

259

Vastgoed bestemd voor de verkoop		

Overige voorraden
Grond centrumflats, Emmeloord

840

840

Grond Meerweg, Rutten

313

166

Materialen

40

41

1.193

1.306

Grond De Jura fase 2, Emmeloord

OVERIGE VORDERINGEN
Deze post is als volgt samengesteld:
Gemeente Noordoostpolder

-

54

Diverse debiteuren

11

4

Totaal

11

58

VORDERINGEN
Huurdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekering
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal

282

286

1.219

187

11

58

307

112

1.819

643

OVERLOPENDE ACTIVA
Deze post is als volgt samengesteld:
Te ontvangen schadeuitkering
Vooruitbetaalde kosten
Te verrekenen met VVE’s

Overige overlopende activa
HUURDEBITEUREN										
De huurdebiteuren kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd:
							
Aantal huurders
Periode
< 1 maand

31-12-18

Totaal

Huurachterstand x ¤ 1.000

31-12-17

31-12-18
187

55

58

50

68

47

52

2 tot 3 maanden

24

43

33

55

> 3 maanden

42

38

112

99

261

336

247

264

35

22

282

286

Totaal zittende huurders
Vordering vertrokken huurders
Totaal

De achterstand van de zittende huurders bedraagt ultimo boekjaar 0,84% (2017 : 0,91%) van de bruto jaarhuur.			
Op de vorderingen inzake vertrokken huurders is een voorziening voor oninbare debiteuren ad ¤ 100.300 in mindering gebracht
(2017 : ¤ 108.500).

104

77

7

7

20

28

307

112

26

10

-

4

De overlopende activa zijn kortlopend.

31-12-17

145

1 tot 2 maanden

70
210

LIQUIDE MIDDELEN
Deze post is als volgt samengesteld:
Direct opvraagbaar:
ABN-AMRO, rekening-courant
Kruispost kas-bank

193

395

Rabo-spaarvrij

1.700

3.550

Totaal

1.919

3.959

Rabo-bank, rekening-courant
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EIGEN VERMOGEN

31-12-18
x ¤ 1.000

31-12-17
x ¤ 1.000

31-12-18
x ¤ 1.000

VOORZIENINGEN

Herwaarderingsreserve

769

-

Voorziening latente belastingverplichting

1.196

6.551

Totaal

1.965

6.551

-

2.510

769

-

-

-2.510

769

-

769

-

769

-

Voorziening onrendabele investering en herstructureringen

Saldo 1 januari
Effect van herstel van een materiële fout		
Aangepast vermogen per 1 januari
Realisatie verkoop

238.226

176.336

-

23.525

238.226

199.861

-1.956

-533

Gerealiseerde sloop

-2.695

-

Mutatie door herwaardering

42.532

38.898

Herwaarderingsreserve 31 december

276.107

238.226

31-12-17
x ¤ 1.000

Voorziening onrendabele investering en herstructureringen
Voorziening onrendabele investering 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Overige reserves
Overige reserves per 1-1

154.562

149.552
Dit bedrag is als volgt te specificeren:

Resultaat boekjaar

46.319

Realisatie verkoop uit herwaarderingsreserve

43.375

Nieuwbouw Breestraat 50-76, Marknesse

1.956

Mutatie herwaarderingsreserve

-39.836

-38.365

Saldo per 31 december

163.001

154.562

Voorziening latente belastingverplichting
Voorziening latente belastingverplichting per 1 januari
Mutatie in boekjaar
Voorziening latente belastingverplichting
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6.551

-

-5.355

6.551

1.196

6.551

In verband met een nieuwe vaststellingsovereenkomst is de onderhoudsvoorziening in 2018 komen te vervallen.				
De voorziening 2018 betreft de latente belasting in verband met het opwaarderingspotentieel van het vastgoed in exploitatie.			
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LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen kredietinstellingen
Financiële instrumenten
Overige schulden
Totaal

						

Totaal 31-12-18
x ¤ 1.000

Waarvan looptijd > 5 jaar

Totaal 31-12-17
x ¤ 1.000

Waarvan looptijd > 5 jaar

80.876

76.853

82.660

68.060

11.471

-

11.878

-

553

-

564

-

92.900

76.853

95.102

68.060

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

31-12-18
x ¤ 1.000

Saldo per 1 januari

Waardeverandering in het boekjaar
Saldo per 31 december

31-12-17
x ¤ 1.000

11.878

12.620

-407

-742

11.471

11.878

564

570

39

56

Deze post is als volgt samengesteld:
31-12-18
x ¤ 1.000

31-12-17
x ¤ 1.000

OVERIGE SCHULDEN

LENINGEN KREDIETINSTELLINGEN
Saldo per 1 januari
Amortisering embedded swaption
Aangetrokken leningen
Afgeloste leningen

82.660

69.570

-

24

17.000

15.000

-10.000

-

Reguliere aflossingen

-8.784

-1.934

Saldo mutaties

-1.784

13.090

Saldo per 31 december
80.876
										

82.660

Rentevoet en aflossingssysteem										
De gemiddelde rentevoet van de opgenomen leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt 2,39% (vorig boekjaar: 2,85%).			
De leningen overheid en kredietinstellingen worden afgelost op basis van annuïteiten, lineair of fixe (ineens afgelost).				
De gemiddeld gewogen rentevastperiode ultimo boekjaar was 6,06 jaar.							
Het aflossingsbestanddeel zal in het komende jaar circa ¤ 2,03 miljoen bedragen.							
			
Marktwaarde
De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2018 ¤ 93.716.816 (per 31 december 2017 ¤ 117.435.365).				
				
Zekerheden										
Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard. De rente en aflossing van alle leningen wordt gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw.

Saldo waarborgsommen per 1 januari
Ontvangen waarborgsommen
Rente waarborgsommen
Uitbetaalde rente en waarborgsommen
Saldo mutaties

1

-50

-63

-11

-6

Saldo waarborgsommen per 31 december
553
564
										
De waarborgsommen betreffen de volgens huurovereenkomst van huurders ontvangen bedragen, die dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van het bedrag dat bij beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder verschuldigd mocht zijn aan mutatiekosten en achterstallige
huur. I.v.m. gewijzigd beleid heeft Mercatus besloten alle waarborgsommen in 2019 terug te betalen, waardoor deze post vanaf 2019 uit de balans
verdwijnt.
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-18
x ¤ 1.000

Schulden aan leveranciers

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

31-12-17
x ¤ 1.000

270

203

Belastingen en premies sociale verzekering

4.855

1.405

Overlopende passiva

1.564

1.940

Totaal

6.689

3.548

EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFUILLE

2018
x ¤ 1.000

Begroot
x ¤ 1.000

2017
x ¤ 1.000

HUUROPBRENGSTEN

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERING

Te ontvangen netto huur
Woningen en woongebouwen in exploitatie

29.422

29.707

Onroerende goederen niet zijnde woningen

26

-

48

29.448

29.707

28.861

wegens leegstand

234

233

354

wegens oninbaarheid

126

176

86

Subtotaal

360

409

440

29.088

29.298

28.421

Subtotaal

Omzetbelasting

718

Vennootschapsbelasting

Pensioenfonds
Totaal

1.355

4.086

-

51

50

4.855

1.405

Af: huurderving

Totaal

OVERLOPENDE PASSIVA
Niet vervallen rente leningen

560

851

Vooruit ontvangen huur

278

195

66

45

Te verrekenen leveringen en diensten
Te verrekenen huurtoeslag

-

1

Planmatig onderhoud

419

618

Verplichting niet opgenomen vakantiedagen en overuren

109

109

Overige overlopende passiva

132

121

1.564

1.940

Totaal

28.813

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De ‘te ontvangen netto huur’ is ten opzichte van het vorige boekjaar toegenomen als gevolg van:
- jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2018 van gemiddeld 1.37% (vorig boekjaar 0,17%);			
- tussentijdse huurverhogingen in verband met individuele woningverbeteringen en huurharmonistatie;			
- mutaties in het bezit door verkoop van woningen;
- volgens de huursombenadering is de huursom in 2018 met 1,84% gestegen.						
0,80%

0,78%

1,23%

Leveringen en diensten

605

586

590

Te verrekenen met huurders

-47

-

20

Subtotaal

558

586

610

wegens leegstand

12

15

12

Subtotaal

12

15

12

546

571

598

De huurderving in het boekjaar uitgedrukt in % van de te ontvangen huur.
OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN
Te ontvangen vergoedingen

Af: vergoedingsderving

Obligo WSW										
Dit betreft een obligoverplichting aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uit hoofde van door het WSW geborgde leningen, die
opeisbaar wordt indien blijkt dat het garantievermogen van het WSW niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken. Mercatus
heeft leningen met een variabele hoofdsom van maximaal ¤ 9,5 miljoen. Hiervan wordt ¤ 7,125 miljoen (75%) meegenomen als basis (schulrestant) voor de berekening van de obligo verplichting. Per 31 december 2018 bedraagt de obligo verplichting 3,85% van de som van de schuldrestanten van de geborgde leningen ofwel ¤ 3.237.900,-.
								
Investeringsverplichtingen										
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen:								
- Nieuwbouw
3.330.000
- Sloop
728.000
- Planmatig onderhoud
898.000
Totaal
¤
€4.956.000
										
Jubilea uitkeringen 									
Volgens de CAO Woningcorporaties worden jubilea-uitkeringen verstrekt bij een 12,5-, 25- en 40-jarig dienstverband en bij uittreding bij pensioen. Deze verplichtingen zijn niet opgenomen in de balans, maar worden op het moment van uitbetalen ten laste van het resultaat gebracht.
Dit geldt eveneens voor het in de CAO opgenomen loopbaanontwikkelingsbudget. De kosten die hiermee samenhangen worden op het moment
van uitbetalen ten laste van het resultaat gebracht.
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Totaal

Dit betreffen de bijdragen die de huurders boven de netto huurprijs betalen voor glasverzekering, stookkosten, onderhoud groenvoorzieningen en gemeenschappelijke ruimten in (service)flats. De vergoedingen voor leveringen en diensten zijn gebaseerd op geraamde kosten en
worden, indien noodzakelijk, jaarlijks aangepast.
De vergoedingsderving in % van de te ontvangen vergoedingen

1,98%

111

2,56%

2,03%

2018
x ¤ 1.000

2017
x ¤ 1.000

Begroot
x ¤ 1.000

2018
x ¤ 1.000

LASTEN SERVICECONTRACTEN

2017
x ¤ 1.000

Begroot
x ¤ 1.000

LASTEN ONDERHOUDSACTIVITEITEN

Nutsvoorzieningen

236

241

227

Huismeesterkosten

4

3

3

Groenonderhoud
Schoonmaakonderhoud

Contractonderhoud

732

735

731

Dagelijks onderhoud

873

875

799

88

87

67

Klantgestuurd binnenonderhoud

554

827

665

143

136

141

Mutatieonderhoud

981

973

1.244

Liftinstallaties

15

14

13

Planmatig onderhoud

3.951

7.407

5.760

Glasverzekering

85

99

99

Asbest verwijderingskosten

1.748

1.464

2.298

Overige servicekosten

43

39

37

Overige onderhoudskosten

-413

310

44

614

619

587

8.426

12.591

11.541

317

300

310

2.796

3.010

2.509

522

491

421

Totaal lasten servicecontracten

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

LASTEN VERHUUR EN BEHEERACTIVITEITEN
Afschrijvingen
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

434

474

396

3.752

3.975

3.326

OVERIGE DIRECTE EXPLOITATIELASTEN EXPLOITATIE BEZIT
Contributie Aedes
Saneringsheffing

Overige personeelskosten

198

170

144

Ingeleende krachten

518

197

673

Huisvestingskosten

178

166

141

75

65

60

Autokosten
Woonservicekosten

38

38
0

300

282

Heffing Autoriteit Woningcorporaties

28

28

22

Bijdrage Huurcommissie

10

10

0

Bijdrage aan VVE’s

124

120

118

1.170

1.153

1.132

100

97

95

Verhuurdersheffing

3.164

3.215

2.725

Totaal overige directe exploitatielasten exploitatie bezit

4.929

4.943

4.130

Verkoopprijs onroerende zaken

4.801

2.617

1.224

Boekwaarde onroerende zaken bij verkoop

-1.165

Belastingen

Overige bedrijfslasten

33

Verzekeringen

26

25

24

440

706

531

Algemene kosten

811

696

731

PR kosten

181

298

224

2.427

2.323

2.528

-4.134

-2.166

-95

-104

-246

Huurderving wegens leegstand

-90

-20

-25

-393

-428

-383

Verkoopkosten

-115

-105

-24

-77

-78

-55

-

-

-9

Automatiseringskosten

Totaal overige bedrijfslasten
Vergoedingen t.g.v. de exploitatie
Onderhoud door eigen dienst
Doorbelast aan verkoop vastgoedportefeuille
Doorbelast aan overige activiteiten
Doorbelast aan leefbaarheid

-416

-421

-411

Doorbelast aan overige organisatiekosten

-493

-499

-

Totaal doorbelaste kosten

-986

-998

-475

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

5.022

112

5.068

VERKOOPOPBRENGST VASTGOEDPORTEFUILLE

Doorbelast uit verhuur en beheeractiviteiten

-77

-78

-55

Totaal

385

248

-45
4

34

20

Aantal MOG

Aantal woningen

-

-

1

Aantal garages

-

-

56

Aantal percelen

1

-

-

5.060
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WAARDEVERANDERING VASTGOEDPORTEFEUILLE

2018
x ¤ 1.000

2017
x ¤ 1.000

Begroot
x ¤ 1.000

2018
x ¤ 1.000

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en
vastgoedportefeuille

2017
x ¤ 1.000

Begroot
x ¤ 1.000

Nieuwbouw

Sloop
-

Centrumflats, Emmeloord

-

1

Meerweg 11-17, Rutten (geannuleerd)

-

-

Baanhoek 8-16, Ens

280

-

-

-161

Grond De Jura fase 2, Emmeloord

-

-

2.197

-

-

-173

-11

-

-181

-106

-

-25

-9

-

-

-

-

-2

147

-

-229

Breestraat 50-76, Marknesse

-339

-581

81

Hoogzijde 45-75, Marknesse

-584

-1.271

-

Lange Omgang 1-19, Bant

-60

-

-

Baan 63-73, Ens

-36

-

-

Baan 63-73, Ens

-

-590

-

Bredehof 32-50, Espel

-

-981

-

Baan 52-76, Ens
Meerweg 11-17 en 31-39, Rutten

Grond Centrumflats, Emmeloord
Baan 75-89, Ens
Zuidakker-Zuidwend fase 2, Bant
De Jura, Emmeloord

Bredehof 12-20, Espel

-18

-

-

Bredehof 32-50, Espel

-72

-

-

Breestraat 50-76, Marknesse

-1.108

552

-

Wissel 19-29, Tollebeek

-51

-

-

Hoogzijde 45-75, Marknesse

-879

401

-

Zuiderkade 12-59, Emmeloord

-15

-

-

Suyderpoort, Emmeloord

Lange Brink 25-47, Luttelgeest

-30

-

-

Wissel 19-29, Tollebeek

-1.058

-1.852

-149

Totaal sloop

233

-

-

-

-596

-

Totaal nieuwbouw

-1.880

-1.214

1.937

Totaal waardeverandering vastgoedportefeuille

-8.325

-8.135

1.828

48.060

20.329

41.663

148

-

-

48.208

20.329

41.663

39.883

12.194

43.491

Investeringen in bestaand bezit
De Meute2-8, Creil

-

-

1

Modernisering Meerweg 19-29 en Sportweg 14-26, Rutten

-

-

47

Reyderhaven, Emmeloord

-

-

-2

-

-

-6

Grote Beer - Noorderkroon, Emmeloord

-469

-483

-

Antaresstraat - Pegasusstraat, Emmeloord

-368

-338

-

Lange Voor, Marknesse

-295

-205

-

-

-99

-

Modernisering Hoogzijde 61-75, Marknesse (geannuleerd)

De Meute 10-36, Creil

-257

-231

-

-

-589

-

IJsselmeerlaan (40813), Emmeloord

-146

-104

-

Galamalaan, Lothariusstraat, Creil

-136

-111

-

Koolzaadhof, Nagele

-609

-1.248

-

Baan 6-26, Ens

-295

-279

-

Bumalaan, Leemanstraat, Huetstraat, Emmeloord

-354

-747

-

Westerrand, Espel
Middelplaat, Zwanenbalg, Molenrak, Emmeloord

-

-261

-

-705

-

-

Arnoldus van Bockholtstraat, Ens

-236

-

-

GJ Gillotstraat, Ens

-450

-

-

Clematisstraat, Noordzoom, Westervoor, Marknesse

-310

-

-

Leemansstraat, Huetstraat, Prof. Ter Veenstraat, Emmeloord
Zwartewater, Emmeloord

Berkelstraat, Grevelingen, Linge, Emmeloord

-134

-

-

Overige projecten

-623

-374

-

-5.387

-5.069

40

Totaal investeringen in bestaand bezit

114

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille		
Winsten of verliezen als gevolg van aanpasingen in de marktwaarde
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor
verkoop

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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OVERIGE ACTIVITEITEN

2018
x ¤ 1.000

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

2017
x ¤ 1.000

Begroot
x ¤ 1.000

2018
x ¤ 1.000

2017
x ¤ 1.000

Begroot
x ¤ 1.000

Waardeverandering financiële activa en effecten

Opbrengsten overige activiteiten
Diverse vergoedingen

1

-

-

Dienstverlening aan derden

-

1

15

23

-

-

5

-

7

29

1

22

Verkoop auto's en/of inventaris
Overige baten
Totaal opbrengsten overige activiteiten

Herwaardering embedded swaption

407

413

742

27

30

27

1

-

1

28

30

28

-1.952

-2.059

-2.193

0

-1

-1

-33

-10

-14

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente op uitgezette middelen
Overige rentebaten

Kosten overige activiteiten
Doorbelast uit verhuur en beheeractiviteiten
Totaal overige activiteiten

-

-

-9

Totaal rentebaten

29

1

13

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen kredietinstellingen
Rente waarborgsommen

OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN

Overige financieringslasten

Kosten raad van commissarissen

Totaal rentelasten

-1.985

-2.070

-2.208

Saldo financiële baten en lasten

-1.550

-1.627

-1.438

Presentiegelden

70

70

68

Reis- en verblijfkosten

1

1

2

Vergaderkosten

1

1

1

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2

2

2

Overige rvc kosten

7

15

17

Totaal kosten raad van commissarissen

81

89

90

Treasury activiteiten

23

22

-

Doorbelast vanuit verhuur en beheeractiviteiten

493

499

-

Totaal overige organisatiekosten

597

610

90

Leefbaarheid Mercatus breed

84

223

134

Leefbaarheid dorpen en wijken

16

-

216

Doorbelast vanuit verhuur en beheeractiviteiten

416

421

411

Totaal leefbaarheid

516

644

761

LEEFBAARHEID

116

117

BELASTINGEN

2018
x ¤ 1.000

2017
x ¤ 1.000

Begroot
x ¤ 1.000

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd
Acute belastingen
Latente belastingen

-4.272

-327

-

2.315

-744

-5.496

-1.958

-1.071

-5.496

48.277

19.447

48.871

De acute belastingplicht is als volgt bepaald
Resultaat vóór belastingen
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Fiscaal niet te activeren bedrijfsmiddelen

-548

-200

-436

-39.883

-12.194

-43.491

5

-

-231

Fiscaal niet te activeren onderhoud

-383

-

-2.953

Heffing bijzondere projectsteun

300

271

-

11

-

10

Verkoopopbrengst woningen

576

-383

-334

Huuropbrengst en -derving

213

-

405

Geactiveerde rente (nieuwbouw)

120

-

275

-

-2.813

-

8.138

-

12.795

-

-

24

-407

-414

-742

-22

-22

-118

-9

-

-7

-31.890

-15.488

-34.802

Correctie gemengde kosten

Fiscale onderhoudsvoorziening
Fiscale afwaardering huurwoningen
Amortisering rente swaption
Waardeverandering financële instrumenten
Agio leningen
Investeringsaftrek
Totaal tijdelijke en permanente verschillen
Fiscaalresultaat

16.387

3.959

14.069

-

-2.651

-13.286

Belastbaar bedrag

16.387

1.308

783

Verschuldigde winstbel., 20% tot ¤ 200.000 en 25% over het meerdere

-4.087

-327

-

-186

-

-

-4.272

-327

-

-2.974

-635

129

-102

-104

-179

Te verrekenen verlies

Correctie vennootschapsbelasting vorige jaren
Totaal acute belastingen
Latente belastingen
Belastinglatentie te verrekenen verliezen
Belastinglatentie embedded derivaat
Belastinglatentie te verrekenen verliezen correctie voorgaand boekjaar

1.138

Belastinglatentie te verkopen woningen

42

-6

-3

Belastinglatentie leningen

-6

-

-30

Belastinglatentie onderhoudsvoorzieningen

6.551

-

-6.551

Belastinglatentie opwaarderingspotentieel

-1.196

Totaal latente belastingen

2.315

-744

-5.496

De belastinglatentie te verrekenen verliezen is in eerste instantie gevormd doordat in 2013 de fiscale positie 2012 is herzien en er een compensabel verlies is ontstaan. In 2018 is dit, in een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst, herrekend vanaf 2013 en is in 2017 het
restant volledig gebruikt. Het effectieve belastingtarief is 8,8%. Het verschil ontstaat door verschillen in de afschrijving en waardering van het
vastgoed, in de niet aftrekbare posten, in de verwerking van het agio op de leningen.
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RESULTATENREKENING GESPLITST NAAR DAEB EN NIET-DAEB
DAEB
x ¤ 1.000

KASSTROOMOVERZICHT GESPLITST NAAR DAEB EN NIET-DAEB

NIET-DAEB
x ¤ 1.000

DAEB
x ¤ 1.000
Liquide middelen begin

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

28.917
533
-599
-4.946
-8.418
-4.919

171
13
-15
-76
-8
-10
10.568

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gererealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

4.558
-274
-3.884

75

243
-8
-250
400

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa
en vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waarderveranceringen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waarderveranceringen vastgoedportefeuille bestemd
voor verkoop

-8.305
48.088

-20
-28

148

Waardeverandeingen vastgoedportefeuille

-15

39.931

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

29
-

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

Waardeveranderingen fincaniële vaste activa en effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

-48
-

29

-

-594
-511

-3
-5

403
28
-1.965

4
-20
-1.534

-16

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

48.289

-12

Belastingen

-1.958

-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

46.331

-12

3.959

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Inkomsten:
Huren
Zelfstandige huurwoningen
Onzelfstandige wooneenheden
Maatschappelijk onroerend goed
Bedrijfsmatig onroerend goed

-

28.974

Parkeervoorzieningen
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten
Saldo inkomsten operationele activiteiten
Uitgaven:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Sectorspecifieke heffing
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet invest.gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaven operationele activiteiten
Kasstroom operationele activiteiten
(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontv. en bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
Saldo ingaande kasstroom MVA
MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Saldo uitgaande kasstroom MVA
FVA
Ontvangsten overig
Uitgaven overig DEAB
Saldo FVA
Totaal kasstroom MVA en FVA
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Totaal kasstroom
Liquide middelen eind

120

NIET-DAEB
x ¤ 1.000

121

186

27.855
899
220

24
-

-

104
59
553
57
3
29.587

13
199

-2.771
-517
-428
-9.488
-4.114
-2.229
-327
-3.164
-99
-1.218
-24.355
5.231

-28
-5
-4
-8
-42
-23
-1
-111
89

4.299
259
4.558

243
243

-4.176

-

-5.429
-475
-310
-109
-10.499

-18
-6
-24

170
-1
169

-

-5.772

219

17.000

-

-18.807
-1.807

-

-2.348

308

1.919

-

OVERIGE INFORMATIE
TOELICHTING ACCOUNTANTSKOSTEN								
Onderstaand zijn de honoraria opgenomen van de accountantsorganisatie BDO voor de jaarrekening 2018 en fiscale adviezen. Het betreft de in
de boekjaren gedeclareerde kosten in euro’s inclusief btw.									
			
2018

Bezoldiging leden van de raad van commissarissen

Bedragen x ¤ 1

G.W. Kamp

R. Heegsma

D.M. Swagerman

A. Leijenaar

J. van der Wiel

Functiegegevens

voorzitter

lid

lid

lid

lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

2017

Onderzoek van de jaarrekening

¤

73.356

¤

58.322

Overige controle-opdrachten

¤

9.830

¤

7.260

Adviesdiensten op fiscaal terrein

¤

26.222

¤

11.904

Totaal

¤

109.408

¤

77.486

Bezoldiging

								

BESTUURDERS, MANAGEMENT EN COMMISSARISSEN							
						
De bezoldiging van het bestuur en management omvat:				
- periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stellen van auto);
- beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioen en prepensioenlasten);				
- uitkeringen bij beëindiging van dienstverband.				
								
Bezoldiging topfunctionarissen

Conform de Wet normering Topinkomens wordt de bezoldiging opgenomen van de topfunctionarissen. 			
								
Bedragen x ¤ 1
A. Beurmanjer
E. Nikkels
T.S.M. van der Velde
Functiegegevens

directeur-bestuurder

manager

manager

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

15.750

10.500

10.500

10.500

10.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.550

13.700

13.700

13.700

13.700

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

15.750

10.500

10.500

10.500

10.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

15.245

10.165

10.165

10.165

10.164

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging 2017

15.245

10.165

10.165

10.165

10.164

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

19.800

13.200

13.200

13.200

13.200

Gegevens 2017

De indeling is in bezoldigingsklasse E van de regeling Bezoldigingsmaxima toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Emmeloord, 2 mei 2019					

Beloning plus belaste onkostenvergoeding

139.177

88.319

74.661

A. Beurmanjer

Beloningen betaalbaar op termijn

21.621

14.896

11.391

Directeur-bestuurder

Subtotaal

160.798

103.215

86.052

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

137.000

137.000

137.000

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

Totaal bezoldiging

160.798

103.215

86.052

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

De beloning is
hoger dan het
bezoldigingsmaximum, omdat het
overgangsrecht van
toepassing is.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

ing G.W. Kamp MSRE

Drs R.N. Heegsma

J. van der Wiel

Voorzitter rvc

Vicevoorzitter rvc

Lid rvc

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/3 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Beloning plus belaste onkostenvergoeding

139.761

86.272

59.149

prof.dr. D.M. Swagerman

A. Leijenaar

Beloningen betaalbaar op termijn

21.037

14.751

9.583

Lid rvc

Lid rvc

Totaal bezoldiging 2017

160.798

101.023

68.732

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

132.000

132.000

110.663

De indeling is in bezoldigingsklasse E van de regeling Bezoldigingsmaxima toegelaten instellingen volkshuisvesting.
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OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

Voorstel tot bestemming van het resultaat over
het boekjaar 2018					
			
Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor
het resultaat voor het boekjaar 2018 als volgt te bestemmen:
				
Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018 ad
¤ 8.439.000, ten gunste van de overige reserve te brengen. Het niet gerealiseerde positieve resultaat waardeveranderingen vastgoed ad ¤ 37.880.000 ten gunste van
de herwaarderingsreserve te brengen.			
				
							

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum
voorgedaan, die nadere informatie geven over de situatie
per balansdatum.						

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de
Woningwet.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Aan: de raad van commissarissen van Stichting Mercatus

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Mercatus te Emmeloord gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mercatus op 31 december
2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de
Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015,
artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen
van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de winst-en-verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen
in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Mercatus zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening op pagina 87. Hierin staat
beschreven dat Stichting Mercatus een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van
artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2018) in het huidige en het
voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Ons oordeel is niet aangepast als
gevolg van deze aangelegenheid.
Benadrukking van de uitgangspunten van de beleidswaarde
Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de beleidswaarde van activa in exploitatie
zoals opgenomen in het jaarverslag op pagina 72. Hierin staan de voornaamste uitgangspunten
van de beleidswaarde beschreven alsmede dat de invulling van dit waardebegrip in de
komende jaren nog nader wordt uitgewerkt waardoor de beleidswaarde in de komende jaren
zal kunnen afwijken ten opzichte van het verslagjaar 2018. Ons oordeel is niet aangepast als
gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 bestuursverslag;
 volkshuisvestelijk verslag;
 overige gegevens;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij
de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
3 | bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Groningen, 10 mei 2019
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

w.g. W.M. Jacobs RA
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