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Inleiding
‘Besluit te gaan fuseren’. Dit was
na de zomer van 2017 – een jaar
geleden alweer – het duidelijke
advies van Vannimwegen over de
mogelijke fusie van de vier
corporaties op GoereeOverflakkee.
De conclusie werd ook gedeeld door alle
betrokkenen. Wel was er behoefte om op een
aantal punten nog een nadere verdieping aan
te brengen. Dat is vanaf begin 2018 gebeurd
onder leiding van KPMG. In samenspraak met
de bestuurders, RvC’s, leden, huurders en
ondernemingsraden hebben we een plan van
aanpak opgesteld en geformuleerd waar die
verdiepende onderzoeken over moesten
gaan.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met
de uitvoering. Die vond plaats door
werkgroepen van medewerkers van de
organisaties. Het financieel onderzoek werd
uitgevoerd door een onafhankelijk extern
bureau, Finance Ideas in nauw overleg met de
financiële specialisten van de corporaties.

Het streven was om de onderzoeken voor de
zomer af te ronden. Dat bleek vanwege de
grote werkdruk bij de corporaties niet
haalbaar en daarom is besloten om de
afronding over de zomer heen te tillen. Dat is
gelukt! Met veel inspanning maar ook met
veel plezier en saamhorigheid is gewerkt aan
de rapportages.
Dit document geeft inzicht in het proces wat
we de afgelopen maanden met elkaar
doorlopen hebben. Het bevat ook de
belangrijkste bevindingen en conclusies van
de werkgroepen. Op 27 augustus
presenteerden de werkgroepen deze aan de
klankbordgroepen. Sindsdien is de bal aan de
bestuurders. Willen zij écht gaan fuseren – of
niet? In september verwachten we daar
uitsluitsel over. Wanneer het voornemen
wordt uitgesproken om te fuseren, wordt ook
dat weer besproken en ter goedkeuring
voorgelegd aan alle betrokken partijen.

Wij hebben het proces met veel genoegen
begeleid en zijn heel benieuwd hoe alle
belanghebbenden de uiteindelijke uitkomsten
waarderen. Op deze plek willen we in ieder
geval alle medewerkers van de corporaties
bedanken voor hun grote inzet, betrokkenheid
en enthousiasme bij de verschillende
onderzoeken. Zonder hen hadden we deze
resultaten niet kunnen presenteren.
We gunnen hen allen een mooie toekomst in
de volkshuisvesting op Goeree-Overflakkee
bij een mooie corporatie!
Mede namens mijn collega’s Sanne van
Boldrik, Ariën de Klerk, Angela Sweres,
Babeth van Hannen en Jan-Wieger Eikema
wil ik iedereen bedanken voor de inzet tot
dusverre en vertrouw ik op een constructieve
voortzetting van dit proces.

Johan van Hoof, partner KPMG Advisory,
segmentleider Woningcorporaties.
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Leeswijzer
Dit document is als volgt opgebouwd:
We starten met een korte beschrijving van het
proces tot samenwerking en de plannen voor
een fusie van de corporaties, zoals dat ruim
twee jaar geleden is gestart.
Vervolgens staan we stil bij de afspraken die
gemaakt zijn voor het vervolgtraject en de
wijze waarop daar invulling aan is gegeven
tijdens de afgelopen maanden.
In het vervolg schetsen we, op hoofdlijnen, het
‘wenkend perspectief’ van de fusiecorporatie:
— Wat zijn de uitgangspunten waarmee de
fusiecorporatie wil gaan werken?
— Wat zijn de financiële gevolgen?
— En wat zijn de échte, harde financiële
voordelen van een fusie?
— We kijken ook wat een fusie betekent
voor de vier corporaties afzonderlijk en
wat de meerwaarde is voor de huurders,
de medewerkers, de leden en de
volkshuisvestelijke opgave op het eiland.

— Tot slot staan we stil bij mogelijke risico’s
en nadelen van een fusie. Want die zijn er
natuurlijk ook.
Hierna volgt onze conclusie en ons advies.
Dat doen we vanuit onze rol als onafhankelijk
adviseur en als specialisten op het gebied van
volkshuisvesting.
Daarna schetsen we het vervolgtraject: wat
gaat er de komende maanden gebeuren en
wanneer komt wie daarbij aan zet?
We sluiten af met onze beschouwing over dit
traject en wat ons daarbij is opgevallen.
In de bijlagen staan de belangrijkste
bevindingen per werkgroep opgenomen. Deze
komen uit de afzonderlijke rapportages die
eveneens aan iedereen verstrekt worden. Op
27 augustus lichtte iedere werkgroep haar
resultaten toe aan de klankbordgroepen en
was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Op basis daarvan hebben in de verschillende
rapportages nog laatste wijzigingen
plaatsgevonden. De bijlage bevat ook een
gedetailleerde planning van het vervolgtraject.

1. Wat is er tot nu
toe allemaal
gebeurd?
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Wat is er tot nu toe allemaal gebeurd?
De eerste afspraak

Voldoende draagvlak

Een intentieverklaring

Het haalbaarheidsonderzoek

Bestuurders van FidesWonen,
Beter Wonen Goedereede,
Woongoed GO en Beter Wonen
Ooltgensplaat besluiten dat er
moet worden gekeken naar de
wenselijkheid van een fusie.

Na overleg met de besturen,
leden, RvC en andere betrokken
partijen is het duidelijk dat er
voldoende draagvlak is om de
mogelijkheid voor een fusie te
onderzoeken.

Omdat er draagvlak is voor een
onderzoek naar een fusie, tekenen
de vier woningbouwverenigingen
een intentieverklaring. Er wordt
opdracht gegeven aan een extern,
onafhankelijk bureau, dat de
haalbaarheid en wenselijkheid
moet onderzoeken van een fusie.

Het rapport met de resultaten van
het onderzoek verricht door
bureau Vannimwegen wordt
gepubliceerd. De conclusie is: ‘Ga
fuseren’, want dat levert voordeel
op. Denk bijvoorbeeld aan taken
die nu door alle vier de
verschillende woningbouwverenigingen afzonderlijk worden
uitgevoerd, zoals de administratie,
de overhead verantwoorden en het
uitwerken en uitvoeren van de
strategie.
Tegenover de voordelen staat dat
een fusie tijd en geld kost en
gepaard gaat met emoties.

Begin 2016

December 2016

September 2016

Juni 2017
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Voldoende steun voor
een fusie

Verdiepende
onderzoeken

Woningbouwverenigingen gaan in
gesprek met alle betrokken
partijen over de resultaten van het
onderzoek. De uitkomst is dat er
voldoende steun is om een fusie
verder te onderzoeken.

Er wordt door de vier
woningbouwverenigingen
besloten om een verdiepend
vervolgonderzoek uit te voeren
naar de financiële aspecten en de
meerwaarde van de fusie.

Juli - November 2017

Het fusieprotocol

‘Go’ of ‘no go’

Op 12 maart wordt het
fusieprotocol ondertekend
waarin de intentie om met elkaar
te fuseren formeel is vastgelegd.
Ook is hierin vastgelegd welke
verdiepende onderzoeken
uitgevoerd moeten worden
voordat het voornemen tot
fuseren definitief wordt gemaakt.

De verdiepende onderzoeken zijn
uitgevoerd. Op 27 augustus
werden de belangrijkste
uitkomsten besproken met de
verschillende klankbordgroepen.
Op basis daarvan hebben in de
verschillende rapportages nog
laatste wijzigingen
plaatsgevonden. In september
besluiten de bestuurders of ze
door willen gaan met de fusie. Als
dat zo is, wordt dat voornemen
vastgelegd in een fusieovereenkomst die ter goedkeuring
voorgelegd aan de RvC’s, de
leden en de huurders en wordt aan
de ondernemingsraden om advies
gevraagd.

Maart 2018

December 2017
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September - Oktober 2018

2. Afspraken,
opdrachten en
proces
werkgroepen
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Fusieprotocol: welke afspraken zijn er gemaakt?
Op 12 maart 2018 hebben de
bestuurders van de corporaties het
fusieprotocol ondertekend. Dit was een
belangrijke volgende stap na de
intentieverklaring van december 2016 en
het daaruit voortvloeiende onderzoek
van Vannimwegen, dat adviseerde om te
komen tot ‘een wenkend perspectief’.
In het fusieprotocol staat onder meer het
volgende:
— “We hebben de intentie om te fuseren”;
— “Voordat we de intentie definitief maken,
willen we nog een aantal zaken
onderzoeken en uitwerken. Dat betreft de
volgende zaken: een financieel onderzoek,
inzicht in strategisch vastgoedbeleid,
meerwaarde voor huurders en sociale
volkshuisvesting (concretisering, garantie)
en visie op dienstverlening en
organisatieprincipes van de nieuwe
organisatie”;
— “Als uit deze onderzoeken geen feiten of
onverenigbare opvattingen naar voren
komen die een fusie in de weg staan,
nemen we het besluit om te fuseren”.

Vervolgens is een Plan van Aanpak
opgesteld, dat is besproken met de
ondernemingsraden, RvC’s, leden en
huurdersorganisaties. Dat plan is positief
ontvangen.
Daarna zijn onderzoeksopdrachten opgesteld,
welke zijn vastgesteld door de bestuurders en
geaccordeerd door de RvC’s. Met deze
opdrachten zijn werkgroepen vanuit de
organisatie aan de slag gegaan, met
begeleiding van externe adviseurs van KPMG
en Finance Ideas. Aan de
onderzoeksopdrachten is nog de vraag
toegevoegd om de financiële voordelen van
de fusie, die door Vannimwegen globaal
waren berekend, meer in detail in kaart te
brengen.
Hoe dat is alles is verlopen en wat de
uitkomsten van dit traject zijn, schetsen we op
de volgende pagina’s.
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De weg naar het wenkend perspectief
De onderzoeksopdrachten
In totaal zijn er vier werkgroepen aan de slag gegaan met door de bestuurders en door RvC geaccordeerde onderzoeksopdrachten. Doel daarbij
was om vanuit deze onderzoeksopdrachten te komen tot een wekend perspectief voor de fusiecorporatie.

Klant en Organisatie
Bepaal de visie van de fusiecorporatie op haar klanten, haar dienstverleningsconcept, de
kernwaarden die zij wil uitdragen en toekomstige organisatieprincipes en bepaal wat hiervan de
meerwaarde is voor de huurders

Strategisch Vastgoed- en Voorraadbeleid
Breng in kaart hoe ieder omgaat met haar strategisch vastgoed- en voorraadbeleid en de
bijbehorende projecten en bepaal op basis daarvan de visie op gemeenschappelijk vastgoed- en
voorraadbeleid en de meerwaarde hiervan voor de huurders

Financiën
Biedt inzicht in de financiële situatie van de corporaties en de financiële consequenties van de fusie.
Dit onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke adviesbureau Finance Ideas in nauwe
samenwerking met de financiële specialisten van de corporaties.

Besparingen
Breng in kaart welke potentiële besparingen en kosten er gemoeid zijn met een eventuele fusie.
kosten er gemoeid zijn met een eventuele fusie
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Hoe verliep de samenwerking?
Werkgroepen met daarin medewerkers
van de verschillende corporaties zijn,
met externe begeleiding, aan de slag
gegaan met de vraagstukken. Een
belangrijk doel hierbij was eveneens dat
medewerkers elkaar en elkaars
organisatie op deze manier ook beter
leren kennen.
De samenwerking in de werkgroepen is
goed verlopen. Medewerkers hebben met
veel enthousiasme gewerkt aan de
opdrachten en er ontstond gedurende het
proces meer inzicht en begrip voor elkaar. De
werkgroep Strategisch Vastgoed- en
Voorraadbeleid heeft tussentijds inhoudelijk
afstemming gehad met beide
huurdersverenigingen. Dit geldt ook voor de
werkgroep Klant en Organisatie, die
daarnaast ook in gesprek is gegaan met de
medewerkers van de vier corporaties.
Wat helder werd is dat er veel
overeenkomsten zijn tussen de vier
corporaties op het eiland. Alle werkgroepen
hebben aangegeven de samenwerking als
prettig en constructief te ervaren, ook al was
het in het begin soms best wel een beetje
spannend.

We zien ook dat medewerkers reikhalzend
uitkijken naar een finaal besluit. Het traject
om te komen tot een fusie duurt al best wel
lang (meer dan twee jaar) en medewerkers
willen graag duidelijkheid.

“We kunnen goed discussiëren met elkaar,
soms ook pittig, maar dat is niet erg. Het
gaat om de uitkomst.”

“Wat vanaf het begin opvalt is dat er zoveel
overeenkomsten zijn. Mooi om te zien!”

3. Uitkomsten:
het wenkend
perspectief
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Visie op dienstverlening
De werkgroep klant en organisatie is op
zoek gegaan naar de visie van de
fusiecorporatie op haar klanten, haar
dienstverleningsconcept, de
kernwaarden die zij wil uitdragen en
toekomstige organisatieprincipes.
Het is niet toevallig dat de eerste stap zich
richt op de visie van de fusiecorporatie op
haar klanten, de huurders, en op welke wijze
deze bediend worden. Klantbewustzijn is
namelijk het eerste door de werkgroep
geformuleerde uitgangspunt. De
onderbouwing en de overige uitgangspunten
zijn hieronder opgenomen en maken deel uit
van het wenkend perspectief van de
fusiecorporatie.
Klantbewustzijn
Klantbewustzijn geldt als het basisprincipe
van de fusiecorporatie; we zijn ons er van
bewust dat de klant de reden van ons bestaan
als corporatie is. We leven ons in, in de
behoefte van onze klanten, we luisteren goed
en nemen hier eigenaarschap in.
Kwaliteit dienstverlening
We leggen de focus op een hoge kwaliteit van
dienstverlening. We streven naar de maximale

kwaliteit van dienstverlening.

Maatwerk

We monitoren continu de kwaliteit van onze
klantdienstverlening.

We streven optimale keuzemogelijkheden
voor onze klanten na en stemmen daarbij de
dienstverlening en communicatie zoveel
mogelijk per doelgroep af.

Dichtbij de huurder
Ondanks de schaalvergroting en vergroting
van het werkgebied, blijven we dichtbij de
huurder staan. We willen te allen tijde de
verbinding behouden met de diverse
(dorps)kernen op het eiland en weten wat er
speelt.
We zijn laagdrempelig en betrouwbaar.
Dienstverlening die aansluit bij de cultuur
van Goeree-Overflakkee
We hanteren dienstverlening die aansluit bij
de dynamiek en het karakter van het eiland en
de cultuur en wijze waarop we met elkaar
omgaan.
Goede communicatie
Goede communicatie is de sleutel tot het
verkleinen van de afstand tot de huurder in de
kernen van het uitgestrekte werkgebied (heel
Goeree-Overflakkee) van de fusiecorporatie.

We zetten meerdere kanalen in om maatwerk
te leveren: een balie in het kantoor in
Middelharnis met verschillende inlooppunten
op andere plekken op het eiland, persoonlijk
contact, telefonie, WhatsApp en live chat.
We benutten digitalisering en de kansen die
dat biedt om onze huurders (nog) beter en
sneller van dienst te zijn.
We investeren in een website met een
klantportaal, waarbij de gedachte is dat steeds
meer mensen het prettig vinden om 24 uur per
dag zélf zaken te kunnen regelen.
We optimaliseren de diverse manieren
waarop onze klanten met ons te maken
krijgen, zodat zij een optimale beleving
ervaren als ze contact met ons hebben.

Het wenkend perspectief van de fusiecorporatie - concept
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Visie op de organisatie
Vervolgens is de vraag hoe je de
fusiecorporatie zo adequaat mogelijk
inricht om de geschetste dienstverlening
te kunnen bieden.
De werkgroep heeft zeven kernwaarden
geformuleerd, die gelden als het ethisch
kompas van de fusiecorporatie en die
richtinggevend zijn voor de identiteit van de
fusiecorporatie. Ze gelden als kapstok als het
gaat om de beoogde werkwijze en het
gewenste gedrag (cultuur) in de
fusiecorporatie.
Daarnaast is door de werkgroep een aantal
‘leidende’ organisatieprincipes opgesteld. De
principes vormen de basis voor de
toekomstige inrichting van de organisatie en
de wijze waarop er wordt samengewerkt
binnen de fusiecorporatie.

Kernwaarden van de fusiecorporatie

Leidende organisatieprincipes

1. We handelen Klantbewust, we luisteren naar
onze klant en we zijn ons er van bewust dat
de klant de reden van ons bestaan als
corporatie is.

—

We stimuleren medewerkers om eigen
verantwoordelijkheid te nemen en actief te
werken aan hun eigen ontwikkeling.

—

De verantwoordelijkheden liggen laag in
de organisatie. Dat betekent een ‘platte
organisatie’, met zo weinig mogelijk
managementlagen.

—

We werken efficiënt en kostenbewust,
maar streven hierbij naar maximale kwaliteit.

—

Als maatschappelijk ondernemer leggen we
de verbinding met onze (netwerk)partners
en werken we actief samen aan oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken.

—

We hanteren maatwerk in onze
dienstverlening. Klanten helpen we via de
digitale weg, telefoon/klantcontactcentrum of
via persoonlijk contact aan de balie. Als
digitaal of telefonisch helpen niet kan, gaan
we naar de klant toe.

—

We onderzoeken de mogelijkheden om voor
onze klantzaken gebiedsgericht te werken,
waarbij we voor de klant de meest optimale
werkwijze hanteren.

—

We ontwikkelen onszelf richting
professioneel opdrachtgeverschap. We
besteden werkzaamheden uit die een andere
partij slimmer, beter of goedkoper kan doen,
tenzij het bij de primaire taken van de
corporatie hoort.

2. We zijn Sociaal & Inlevend, zowel intern als
extern om zo onze doelen als
maatschappelijke organisatie te behalen.
3. We zijn Professioneel & Deskundig; door
vakmanschap en kennis zijn we in staat op
een efficiënte wijze onze klant te bedienen en
kwaliteit te leveren.
4. We zijn Verantwoordelijk &
Probleemoplossend, de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en we
stimuleren medewerkers om zelf met
oplossingen te komen.
5. We zijn Betrokken & Gedreven; voor een
optimaal resultaat doen we samen het beste
voor onze klant.
6. We zien Samenwerking als een belangrijk
middel om onze doelen te behalen en onze
klant zo goed mogelijk te bedienen.
7. We zijn Vooruitstrevend; we zoeken naar
Vernieuwing in onze manier van werken en
onze dienstverlening. Wij pakken innovatieve
ontwikkelingen in het belang van onze klant
op.
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Visie op de vastgoedopgave
Strategische uitgangspunten
De werkgroep Strategisch Vastgoed- en
Voorraadbeleid (SVB) is aan de slag gegaan
met de strategische uitgangspunten voor het
SVB van de fusiecorporatie. De opdracht was
niet om een volledig uitgekristalliseerd beleid
te formuleren, maar om een gemeenschappelijke visie te formuleren en daarbij te kijken
of er voldoende overeenkomsten zijn om met
elkaar een fusie aan te gaan. Dit rekening
houdend met de ontwikkelingen op het eiland
en de veranderende behoeften van huurders
en woningzoekenden door bijvoorbeeld
vergrijzing.
Dit leidt tot de onderstaande uitgangspunten.
— De omvang, geschiktheid en
betaalbaarheid van het corporatiebezit
wordt minimaal in stand gehouden en
wordt voortdurend afgestemd op basis
van veranderende behoeften van de
doelgroep.
— Verkoop van sociale huurwoningen
vergroot de differentiatie van het
woningaanbod en verbetert zo de
leefbaarheid in de kernen. Verkoop
gebeurt altijd in overeenstemming met de
wensportefeuille.
— De nieuwbouwplannen blijven
onveranderd en richten zich op

herstructurering van het bezit. De
plannen sluiten aan bij de veranderende
behoeften van de doelgroep en de
duurzaamheids-opgave.
— Het corporatiebezit blijft van hoge
kwaliteit en hierin wordt voortdurend
geïnvesteerd. Er komt ook meer
aandacht voor het tegengaan van
geluidsoverdracht.
— De bestaande voorraad krijgt een
duurzaamheidsimpuls.
— We gaan langdurige relaties aan met
leveranciers en werken waar mogelijk
samen met lokale partijen waarbij
kwaliteit centraal staat.
— De duurzaamheidsambitie blijft
onveranderd groot.

De projecten voor de komende jaren
De opgaven die de vier corporaties de
komende jaren op het gebied van vastgoed
zien vertonen veel overeenkomsten. Dat is
ook logisch gezien het feit dat ze alle vier te
maken hebben met dezelfde trends en
ontwikkelingen op het eiland. Wel zijn er
verschillen in de uitgangssituatie; zo is het
bezit van de één nieuwer dan dat van de
ander, terwijl een derde weer beter scoort op
het gebied van duurzaamheid. Dat leidt tot
verschillende plannen en tempo’s.

Uit een nadere analyse van de
vastgoedopgave komt het volgende naar
voren:
— Alle corporaties hebben de komende jaren
projecten gepland staan die in lijn zijn met
ieders eigen wensportefeuille;
— De voorgenomen projecten tot en met
2020 zijn meegenomen in het onderzoek
vanwege de grote mate van ‘hardheid’ van
reeds gemaakte afspraken. Op basis van
het financiële onderzoek dat is uitgevoerd
door Finance Ideas blijkt dat elke
corporatie deze voornemens financieel
zelfstandig kan realiseren. Daaruit vloeit
logischerwijs voort dat dit ook het geval is
als de vier corporaties fuseren tot één
corporatie;
— De inzet van de resterende
investeringsruimte is aan de
fusiecorporatie. De strategische
uitgangspunten bieden hiervoor
handvatten. Er is een ruime mate van
investeringsruimte beschikbaar, die
ingezet kan worden op basis van de
wensportefeuille van de fusiecorporatie.
Samenvattend betekent dat dus dat alle
voorgenomen plannen zoals die nu
opgenomen zijn in de meerjarenbegroting de
komende jaren gewoon uitgevoerd kunnen
worden en dit financieel mogelijk is.
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De financiële positie van de fusiecorporatie
De fusiecorporatie voldoet direct
ruimschoots aan alle financiële ratio’s
van de toezichthouders
Door een onafhankelijk en gespecialiseerd
financieel adviesbureau, Finance Ideas, is in
nauw overleg met de financiële specialisten
van de corporaties een onderzoek uitgevoerd
naar de financiële positie van de vier
corporaties en van de fusiecorporatie als
geheel.
De belangrijkste conclusies van Finance
Ideas worden hieronder beschreven.
— De vier corporaties hebben, ieder
afzonderlijk, een gezonde financiële
positie. Bij geen van de vier corporaties is
sprake van grote financiële risico’s of ‘lijken
in de kast’.
— De financiële positie en de investeringsruimte van de corporaties zijn onderling
niet goed vergelijkbaar vanwege
verschillen in de wijze waarop men
projecten (al dan niet) inrekent, verschillen
in wijze van activeren en (al dan niet)
ingerekende verkopen.
— De fusiecorporatie voldoet direct
(ruimschoots) aan alle financiële ratio’s die
de toezichthouders stellen.
— Het bezit van de vier corporaties samen
heeft een betere spreiding over de

verschillende woningtypes dan dat van de
individuele corporaties en heeft daarnaast
een bezit dat ten opzichte van het
gemiddelde van Nederland jonger en
energetisch beter is.
— De financiële voordelen (zie onderstaande
tabel) leiden tot extra financiële ruimte (en
dus investeringsruimte) voor de
fusiecorporatie.

De fusie levert jaarlijks circa €1,1 miljoen
aan financiële voordelen op – daar
tegenover staat een mogelijk fiscaal
nadeel van € 0,5 miljoen
Door een werkgroep bestaande uit de
financieel managers van de vier corporaties
en KPMG is een inschatting gemaakt van de
besparingen én extra kosten die een fusie van
de vier corporaties met zich meebrengt. De
conclusie van deze werkgroep is dat een fusie
leidt tot een jaarlijkse besparing van circa €1,1
miljoen. Die besparing bestaat uit de
categorieën genoemd in de tabel op de
volgende pagina, in de bijlage is dit nader
uitgewerkt en toegelicht.
Daarnaast zijn er een aantal fiscale
maatregelen die mogelijk effect hebben op de
corporaties, zowel in negatieve zin (beperking
renteaftrek ofwel de ‘ATAD’) als in positieve
zin (vermindering verhuurdersheffing in relatie
tot investeringen in duurzaamheid).

Voorzichtigheidshalve is hier in de
berekeningen van Finance Ideas een jaarlijks
nadeel van €500.000 voor opgenomen. De
rentebeperking (ATAD) is nog geen
vastgestelde wetgeving, dus vandaar dat we
hier spreken over een mogelijk nadeel.
Zekerheidshalve is het wel goed hier rekening
mee te houden. Ook de mogelijke
vermindering van de verhuurdersheffing is
nog geen wetgeving. We hebben hier geen
bedrag voor ingerekend. Tegenover de
jaarlijkse financiële opbrengsten staan ook
eenmalige kosten om de fusie te realiseren.
Deze zijn naar verwachting eenmalig circa
€1,4 miljoen. Ook deze staan in de bijlage
nader toegelicht.

Niet fuseren leidt tot extra structurele
kosten bij Beter Wonen Goedereede en
Beter Wonen Ooltgensplaat
Als er geen fusie komt, ontstaan er bij Beter
Wonen Goedereede en Beter Wonen
Ooltgensplaat structureel extra kosten. Voor
Beter Wonen Goedereede bestaat dat uit
uitbreiding van het personeelsbestand, de
daarvoor benodigde huisvesting en
investeringen in ICT. Voor Beter Wonen
Ooltgensplaat geldt dat de huidige
beheervergoeding die men aan FidesWonen
betaalt verhoogd wordt omdat deze niet
kostendekkend is.
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De jaarlijkse financiële effecten van een fusie
Financiële effecten van een fusie
Categorie

Toelichting

Personeelskosten

Van vier besturen naar één bestuurder

Jaarlijks effect
€ 510.000

Van vier RvT’s naar één RvT
Minder uitzendkrachten
Algemene kosten

Verlaging door minder dubbele kosten

€ 60.000

Advies- en
accountantskosten

Van vier accountants naar één

Huisvesting

1 locatie Middelharnis, inlooppunt in Ooltgensplaat en Goedereede

€ 130.000

ICT kosten

1 in plaats van 3 ICT-omgevingen

€ 190.000

Inkoopvoordelen

1% besparing op onderhoud en renovatie door gemeenschappelijk inloopbeleid en –voorwaarden

€ 190.000

Verhuurdersheffing

Extra kostenpost, vrijstellen van 3 corporaties vervalt

€ 190.000

Minder advieskosten

- € 120.000

Sub totaal
ATAD-effect

€ 1.150.000
Nadelig effect beperking renteaftrek (onder voorbehoud van wetgeving, indicatie)

Totaal (exclusief eventuele voordelige effecten beperking verhuurdersheffing)
Bovenstaande besparing is berekend door een werkgroep bestaande uit
financieel deskundigen van de corporaties en KPMG.
Hiertegenover staat een bedrag van € 1,4 miljoen euro aan eenmalige
kosten en de jaarlijkse kosten van de ATAD van € 500.000. Het nettokasstroomeffect is daardoor vanaf 2020 (als de eenmalige kosten zijn
genomen) ruim € 600.000 per jaar.
Finance Ideas heeft daarnaast gekeken wat het effect is van een eventuele
verkoop van twee kantoorpanden. Een eventuele verkoop leidt tot een
boekverlies omdat de boekwaarde nu hoger is dan de marktwaarde. Het

- € 500.000
€ 650.000

geschatte effect daarvan is een afwaardering van € 3,6 miljoen. De
werkgroep voorziet daarnaast een investering van € 1 miljoen om een
huidig kantoor uit te breiden ten behoeve van de grotere bezetting. Deze
wordt jaarlijks afgeschreven met € 25.000. Omdat de afschrijving op de
verkochte kantoren wegvallen, is het totale netto-effect van de vermindering
van het aantal kantoren dat de afschrijving jaarlijks afneemt met circa €
75.000 - wat leidt tot een hogere waarde van de activa en het eigen
vermogen. (zie rapportage Finance Ideas over financiële analyse
fusiecorporatie voor nadere toelichting).

4. De meerwaarde
van de fusie

19

Het wenkend perspectief van de fusiecorporatie - concept

Wat is de meerwaarde voor de huurders?
 Corporaties garanderen de bestaande
afspraken. De fusie heeft dus sowieso
geen nadelige gevolgen voor de
huurders.
 De deelnemende corporaties kunnen leren
van elkaars kennis en ervaring en ‘best
practices’ inzetten. Dat leidt bijvoorbeeld tot
meer (slimme) duurzaamheidsmaatregelen
wat weer kan leiden tot lagere woonlasten
en een hoger woongenot.
 Een fusie levert extra financiële ruimte op
door structurele besparingen. Deze kan
worden ingezet ten behoeve van de
volkshuisvesting en de huurders op het
eiland.
 Eén corporatie die vanuit één integrale
visie naar de volkshuisvestelijke opgave
op het eiland kijkt en vanuit één visie
nadenkt over problematiek en kansen in
dorpen en kernen.
 De fusiecorporatie heeft een sterkere
financiële positie en een grotere mate
van robuustheid. Hierdoor kan de
corporatie eventuele tegenvallers beter
opvangen en daardoor ook meer projecten
tegelijkertijd aan.
 De fusiecorporatie heeft een voorkeur voor

het, direct of indirect, werken met lokale
leveranciers. Dit levert economische
voordelen op voor het eiland. Dit geldt ook
voor huurders die relatie hebben met die
leveranciers (en/of er misschien zelf
werken).
 Corporaties worden minder kwetsbaar.
Momenteel hebben de huurders nog geen
last van de kwetsbaarheid van de huidige
organisaties, maar dit kan in de toekomst
wel voor gaan komen. Dat kan leiden tot
een lager serviceniveau, discontinuïteit
(steeds verschillende mensen en
aanspreekpunten), hogere kosten
(waarvan de rekening uiteindelijk betaald
wordt door de huurders), minder innovatie
en minder slagkracht van de organisaties.
 Uniforme werkwijze en uniform beleid is
prettig voor huurders, men weet maar men
aan toe is!
 Onderlinge afstemming tussen
corporaties is niet langer nodig, want er
is sprake van één corporatie. Dit scheelt
veel tijd en energie die kan worden ingezet
voor de huurders. Dit geldt ook voor de
huurdersorganisaties: die spreken straks
met één corporatie plaats van vier
afzonderlijke corporaties.

Garanties en concretisering
In het fusieprotocol is ook opgenomen dat
meerwaarde voor huurders geconcretiseerd
wordt en van garanties voorzien. Die
concretisering en garanties vertalen zich in de
volgende zaken:
—

Doelstelling van de fusie is dat er geen
nadelige gevolgen voor de huurders zijn;

—

De besparing die door de fusie gerealiseerd
worden wordt ingezet voor de
volkshuisvestelijke opgave op het eiland, met
de huurders wordt hieraan gezamenlijk een
bestemming gegeven;

—

Het huurbeleid van de bestaande
corporaties blijft van kracht. Aanpassing
vindt alleen plaats na overleg met de
huurdersorganisaties (zoals dat nu ook het
geval is). Dit geldt ook voor andere
beleidszaken die de huurders betreffen;

—

Alle overeengekomen investeringsvoornemens blijven van kracht;

—

Het niveau van de dienstverlening blijft
op het huidige niveau en de doelstelling is
om het voor alle huurders op het maximale
niveau te brengen;

—

De effecten van de fusie worden periodiek
geëvalueerd met de huurdersorganisaties
en er wordt bijgestuurd waar nodig.
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Wat is de meerwaarde voor de leden?
 De doelstelling en het bestaansrecht van
de corporaties is het verzorgen van
betaalbare huisvesting op het eiland. Met
de fusiecorporatie is de doelstelling
beter geborgd dan met vier relatief kleine
corporaties.
 De huidige omvang van de vier
corporaties is relatief klein en
kwetsbaar. Door een fusie wordt de
kwetsbaarheid verkleind en lopen de vier
verenigingen ieder individueel minder
risico.
 De fusiecorporatie heeft een sterkere
financiële positie en een grotere mate
van robuustheid. Hierdoor kan de
corporatie eventuele tegenvallers beter
opvangen en daardoor ook meer projecten
tegelijkertijd aan.
 Het vinden van geschikte
toezichthouders en bestuurders wordt
eenvoudiger.
 Door structurele besparingen ontstaan
extra investeringsmogelijkheden voor de
corporatie, die kunnen worden ingezet voor
de doelgroep en de problematiek en
kansen in dorpen en kernen.

 Zonder fusie is er een kans dat er op enig
moment een zodanige financiële ruimte
ontstaat bij één of meer van de corporaties,
dat die financiële ruimte gedwongen
(bijvoorbeeld door verplichte verevening)
elders in Nederland moet worden ingezet.
Met een fusie zijn er meer
mogelijkheden om de middelen altijd ten
gunste van de opgave op het eiland in te
zetten.
 Eén corporatie die vanuit één integrale
visie naar de volkshuisvestelijke opgave
op het eiland kijkt en vanuit één visie
nadenkt over problematiek en kansen in
dorpen en kernen.
 Nu zijn er vier corporaties met ieder een
eigen ledenraad of ledenvergadering. Dat
vraagt veel tijd, energie en kosten. Met één
corporatie hoeft dat niet vier keer plaats
te vinden maar kan dat in één keer. Dit
scheelt tijd, energie en kosten die kan
worden ingezet voor de huurders.
 De fusiecorporatie blijft een vereniging, met
een ledenraad, waarbij de leden dezelfde
bevoegdheden houden als ze op dit

moment hebben. De ledenvergaderingen
van Beter Wonen Goedereede en Beter
Wonen Ooltgensplaat worden aangepast in
een ledenraad, zoals FidesWonen en
Woongoed GO die al kennen, en die
dezelfde bevoegdheden krijgt als de
huidige ledenvergadering. De
zeggenschap van de leden blijft dus
onveranderd.
 Het WSW constateert een zekere
kwetsbaarheid van de kleine corporaties
gezien de hoeveelheid aan eisen. De fusie
tussen vier partijen wordt door het WSW
gezien als mogelijke oplossing om die
kwetsbaarheid te verkleinen. Hierdoor is
ook de kans dat het WSW beperkingen
oplegt op de leencapaciteit van de
corporaties kleiner.
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Wat is de meerwaarde voor de medewerkers?
 Werkgelegenheid blijft behouden en er
ontstaan meer carrièremogelijkheden.
 Een bredere en meer gevarieerde
vastgoedportefeuille zorgt voor meer
afwisselend werk en er komen meer
mogelijkheden om ieders vakmanschap
te vergroten.
 Tegelijkertijd biedt een grotere
vastgoedportefeuille medewerkers de kans
om zich verder te specialiseren binnen
een bepaald gebied.
 Minder kwetsbare organisatie wat leidt
tot een verlaging van werkdruk.
 Kans om te leren van de nieuwe
collega’s en om vergaarde kennis en
ervaring in te zetten voor de ontwikkeling
van nieuwe collega’s.
 De corporatie is vanwege haar schaal en
mogelijkheden een aantrekkelijker
werkgever voor nieuwe medewerkers,
waardoor de kans op het vinden van goede
nieuwe collega’s toeneemt.
 Nieuw elan in de organisatie, wat
versterkt wordt door samen te bouwen aan
een nieuwe organisatie.

 Nieuwe organisatie biedt extra kansen om
processen en werkwijzen verder te
optimaliseren.
 Onderlinge afstemming tussen
corporaties is niet langer nodig, want er
is sprake van één corporatie. Dit scheelt
veel tijd en energie die kan worden ingezet
voor de huurders.
 Er komt een nieuwe directeurbestuurder, die nieuwe energie en
inzichten meebrengt en kan zorgen voor
een frisse start.
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Wat is de meerwaarde voor het eiland?
 Eén corporatie die vanuit een integrale
visie naar de volkshuisvestelijke
opgave op het eiland kijkt en vanuit één
visie nadenkt over problematiek en
kansen in dorpen en kernen.
 Een vastgoedbeleid dat afgestemd
op de opgave over het gehele eiland
en niet van een specifieke corporatie of
een specifiek gebied.
 De fusiecorporatie heeft een sterkere
financiële positie en een grotere
mate van robuustheid. Hierdoor kan
de corporatie eventuele tegenvallers
beter opvangen en daardoor ook meer
projecten tegelijkertijd aan.
 Door structurele besparingen
ontstaan extra
investeringsmogelijkheden voor de
corporatie, die kunnen worden ingezet
voor de doelgroep en de problematiek
en kansen in dorpen en kernen.
 De deelnemende corporaties kunnen
leren van elkaars kennis en ervaring
en ‘best practices’ inzetten ten behoeve
van de doelgroep.

 Op eiland ontstaat een organisatie van
een mooi formaat die ook een
aantrekkelijke werkgever is, waarbij
werkgelegenheid behouden blijft.
 Zonder fusie is er een kans dat er op
enig moment een zodanige financiële
ruimte ontstaat bij één of meer van de
corporaties, dat die financiële ruimte
gedwongen (bijvoorbeeld door
verplichte verevening) elders in
Nederland moet worden ingezet. Met
een fusie zijn er meer mogelijkheden
om de middelen altijd ten gunste van
de opgave op het eiland in te zetten.
 De voorkeur om, direct of indirect, te
werken met lokale leveranciers levert
economische voordelen op voor het
eiland.
 Uniforme werkwijze is prettig voor
inwoners én potentiële inwoners van
het eiland.
 Onderlinge afstemming tussen
corporaties is niet langer nodig, want
er is sprake van één corporatie. Dit
scheelt veel tijd en energie die kan
worden ingezet voor de huurders.

 De kwetsbaarheid die het WSW
constateert kan leiden tot beperking
van de investeringsmogelijkheden
van een of meer corporaties op het
eiland omdat het WSW een grens stelt
aan de leencapaciteit. Daardoor
kunnen dan, alhoewel de financiële
ruimte er theoretisch wel is, bepaalde
investeringen niet gerealiseerd worden.
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Hoe ziet dat er dan vervolgens uit?
Dienstverlening
Een centraal kantoor op het eiland, in
Middelharnis, met verschillende inlooppunten
elders op het eiland
Huurders kunnen digitaal, telefonisch en
persoonlijk bij de corporatie terecht en als de huurder dat wil, komt de corporatie
naar de huurder thuis toe
Er is veel aandacht voor leefbaarheid
in de diverse kernen op het eiland

Financiën
Een financieel gezonde organisatie, die door
haar omvang tegenvallers beter kan opvangen
Een jaarlijkse besparing van tenminste € 600.000
per jaar*
Een corporatie met voldoende investeringsruimte
voor lopende en toekomstige (vastgoed)projecten –
en ruimte voor extra’s

Organisatie
Eén, nieuwe, directeur-bestuurder
Een RvC met ruime ervaring, kennis van het
eiland en vertrouwde gezichten
Werkgelegenheidsgarantie voor alle
medewerkers
De fusiecorporatie blijft een vereniging, de
leden houden dezelfde bevoegdheden als nu
het geval is

Vastgoed
Voorgenomen
projecten gaan door
Met 6.600 verhuureenheden
een organisatie die tegen een stootje kan
Extra aandacht voor duurzaamheid en woongenot
Tot er overeenstemming is over nieuw beleid, blijft het
huidige beleid in stand. De fusie heeft dus geen
nadelige veranderingen voor de huurders

* Jaarlijkse besparing is € 1,1 miljoen, mogelijk negatief fiscaal effect van ATAD wetgeving is geraamd op € 0,5 miljoen, per saldo is besparing dan € 0,6 miljoen
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Wat betekent dit voor de afzonderlijke corporaties?
Ook voor de afzonderlijke corporaties ontstaan er voordelen bij een fusie. Sommige gelden voornamelijk voor de relatief kleine
corporaties, terwijl andere voordelen ontstaan voor de grotere deelnemers. Ook zijn er een aantal voordelen die voor alle
deelnemers van toepassing zijn.
Allen
Organisatorisch

— Minder organisatorische kwetsbaarheid
— Professionalisering van de organisatie
— Bestuurlijke continuïteit
— Niet meer afhankelijk van de dienstverlening
door een derde partij(b)

Financieel

— Verdere professionalisering van de
organisatie (volgende stap in ontwikkeling)
— Van een Small naar een Medium corporatie:
een grotere corporatie kan risico’s en
tegenslagen beter opvangen

— Minder risico’s door grotere omvang
— Geen extra kosten door uitbreiding in extra
personeel en huisvesting(a)
— Geen vermindering van investeringscapaciteit
door verhoging organisatiekosten

— Een nog meer efficiënte en effectieve
organisatie

— Geen risico dat WSW leencapaciteit beperkt

Volkshuisvestelijk

— Meer slagkracht voor realiseren
volkshuisvestelijke ambitie
— Gebruik van kennis en ervaring van andere
corporaties om duurzaamheidsopgave te
realiseren(b)

Noot: (a)
(b)

Geldt alleen voor Beter Wonen Goedereede.
Geldt alleen voor Beter Wonen Ooltgensplaat

— Adequaat oppakken van steeds
complexer wordende
maatschappelijke opgave
— Sterkere positie naar externe
stakeholders inclusief externe
toezichthouders
— Fusie gaat niet ten koste van
voorgenomen investeringen,
huidige plannen kunnen gewoon
doorgaan. Een fusie levert juiste
extra financiële ruimte op
— Grotere organisatie kan
tegenslagen en risico’s beter
opvangen

— Dé kans om met één integrale
volkshuisvestelijke visie op het hele eiland te
opereren

— Meer carrièremogelijkheden voor
huidige medewerkers,
aantrekkelijker werkgever voor
nieuwe medewerkers.

— Dé kans om het fundament dat Woongoed
GO en FidesWonen al hebben uit te breiden
voor het hele eiland

— Eenmalige unieke kans door de
bestuurlijke ruimte die ontstaat
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De nadelen van niet fuseren
Tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroepen van 27
augustus 2018 is er ook aandacht gevraagd voor de
nadelen van niet fuseren. Die hebben we in de tabel op
de volgende pagina per corporatie weergegeven. Niet
fuseren betekent ook dat de meerwaarde voor leden,
huurders, de medewerkers en het eiland – zoals die op
de pagina’s hiervoor zijn benoemd - in belangrijke mate
niet gerealiseerd kunnen worden.
De belangrijkste nadelen van niet fuseren zijn in onze
ogen:
- Organisatorische kwetsbaarheid van de corporaties blijft
bestaan
- Niet fuseren leidt bij aantal corporaties tot extra kosten,
die ten koste gaan van investeringen in de
volkshuisvesting en daarmee van de huurders en
woningzoekenden. In plaats van een financieel voordeel
ontstaat er een financieel nadeel.
- Op één eiland en in één gemeente blijven vier
corporaties bestaan die ieder “het wiel” uitvinden, wat
leidt tot suboptimale oplossingen als het gaat om wat
goed is voor de volkshuisvesting, de huurders en de
woningzoekenden op het eiland
- De organisaties blijven alle vier klein tot relatief klein van
omvang, bieden medewerkers daarmee minder
carrièrekansen en ontplooiingsmogelijkheden en zijn
voor veel nieuwe medewerkers een minder
aantrekkelijke werkgever.
- Het risico bestaat dat een (tijdelijke) financiële ruimte bij
een corporatie door de overheid wordt ‘afgeroomd’ en
elders in Nederland wordt ingezet
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De nadelen van niet fuseren
In onderstaande tabel is, net als bij de fusievoordelen, voor de afzonderlijke corporaties in kaart gebracht wat de nadelen zijn van
niet fuseren. Voor een belangrijk deel zijn deze het spiegelbeeld van de voordelen die we eerder beschreven. Sommige nadelen
gelden in nadrukkelijker voor de beide “Beter Wonen’s”, andere voor FidesWonen en Woongoed GO.

Organisatorisch

— Organisatorisch kwetsbaar
— Beperkte professionaliteit
— Minder carrièrekansen voor medewerkers en minder
aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers

— Minder mogelijkheid om, door grotere omvang, volgende
stap in professionalisering te maken
— Minder carrièrekansen voor medewerkers en minder
aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers

— Risico op bestuurlijke discontinuïteit
— Afhankelijk van de dienstverlening door een derde
partij(b)

Financieel

— Hoger risico profiel, kwetsbaar voor tegenslagen
— Structureel hogere personeelskosten (circa € 300.000) en
eenmalig hogere kosten voor investeringen in ICT en
huisvesting(a)
— Afname investeringscapaciteit

— Minder efficiency en effectiviteit dan mét een fusie
— Relatief kwetsbaar voor risico’s en tegenslagen

— Risico dat WSW leencapaciteit beperkt

Volkshuisvestelijk

Noot: (a)
(b)

— Beperkte slagkracht en minder financiën voor realiseren
volkshuisvestelijke ambitie

— Geen mogelijkheid om vanuit één visie de
volkshuisvesting op het eiland te dienen

— Zelf ervaring opdoen (met vallen en opstaan en
aanverwante hogere kosten) om duurzaamheidsopgave
te realiseren(b)

— Gemiste kans om het fundament dat Woongoed GO en
FidesWonen al hebben uit te breiden voor het hele eiland

Geldt alleen voor Beter Wonen Goedereede.
Geldt alleen voor Beter Wonen Ooltgensplaat

5. Mogelijke risico’s
en nadelen van
een fusie
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Mogelijke nadelen en risico’s van een fusie
Een fusie kent voordelen. Die zijn
hiervoor ruimschoots aan de orde
gekomen en benoemd in termen van
meerwaarde. Maar een fusie kent ook
mogelijke nadelen en risico’s. Die
benoemen we in dit hoofdstuk. Het zijn risico’s
die zich niet per sé voor hoeven te doen bij
een fusie van de corporaties op GoereeOverflakkee, maar die zich wel voor kúnnen
doen als er onvoldoende aandacht voor is.
• Een risico is dat de corporaties te lang
vanuit hun eigen perspectief en historie
blijven denken en onvoldoende gericht zijn
op de gezamenlijke nieuwe corporatie en
de gezamenlijke opgave. Men blijft denken
vanuit de oude organisaties en probeert
diens belangen te verdedigen. Dan
ontstaat geen synergie, maar een
stammenstrijd en ‘eilanddenken’.
• Een risico is dat de beschikbare middelen
onevenredig worden ingezet over het
eiland. Vanuit een dominant belang of
dominante visie wordt een deel van de
opgave op het eiland dan
ondergewaardeerd ten opzichte van
andere delen.

• Een risico is dat de ingerekende
besparingen niet worden gerealiseerd. De
toezeggingen en beloftes die gemaakt zijn
voor de inzet van deze besparingen
worden dan niet waargemaakt en dat tast
de geloofwaardigheid van de corporatie
aan.
• Een risico is dat de integratie van de vier
organisaties leidt tot een te langdurig en
intern proces waarbij de klant op de
tweede plaats komt te staan en teveel
energie naar binnen wordt gericht. Dat kan
gepaard gaan met cultuurverschillen, en
het uitvergroten daarvan, tussen de ‘oude’
organisaties.
• Een nadeel is dat na een fusie de
corporaties verplicht zijn om zowel balans
als kasstsomen te scheiden naar DAEB en
niet-DAEB bezit. Dit is administratieve
scheiding, zonder financiële impact. Deze
scheiding levert echter wel een lichte
verzwaring van de administratieve lasten
op.
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Mogelijke nadelen en risico’s van een fusie
• Een nadeel is dat de fusieorganisatie
groter wordt. De omvang wordt twee tot
vier keer zo groot als die van de vier
afzonderlijke corporaties. Het risico
daarvan is dat de specifieke aandacht en
kennis en expertise van huurders en
woningen verminderd, het gaat namelijk
over grotere aantallen.
• Een risico is dat de nieuwe organisatie als
enige corporatie op het eiland onvoldoende
concurrentie ervaart en zich, in de
negatieve zin van het woord, als
monopolist gaat gedragen.
• Een nadeel is dat bij een fusie ook
aandacht en energie nodig is voor interne
processen en afstemming van onderlinge
werkwijzen. Dit levert mogelijk extra
werkdruk op voor de medewerkers. Het
risico daarvan is dat dit tijdelijk ten koste
kan gaan van de dienstverlening aan de
huurders.
• Een risico is dat er geen overeenstemming
ontstaat met stakeholders over de
harmonisatie van beleid en de
fusiecorporatie zeer lange tijd op veel
facetten divers beleid moet uitvoeren.

Risico’s beheersen
Per nadeel of risico zijn er maatregelen te
definiëren om het risico te matigen of te
voorkomen dat het nadeel ontstaat. Het is van
belang voor de corporaties dat, áls ze besluiten
tot een fusie, ze deze risico’s en nadelen
onderkennen en er op sturen dat deze niet gaan
ontstaan. Van belang daarbij zijn de volgende
zaken:
-

Het vanaf dag 1 denken en werken vanuit de
gemeenschappelijke opgave. Dat kan onder
meer door een nieuwe, gemeenschappelijke
portefeuillestrategie op te stellen en die
leidraad voor de fusiecorporatie te laten zijn.

-

Strakke sturing en toezicht op het realiseren
van fusievoordelen, zowel door bestuur
samen met het management, als Raad van
Commissarissen, onder meer door de
fusievoordelen taakstellen op te nemen in de
begroting en hierop periodiek te monitoren.

-

Voeren van een positieve dialoog en actief
stakeholdermanagement, waarbij de inbreng
als verrijking wordt ervaren en niet als
verplichting. Op die manier blijven er externe
prikkels komen om monopolistisch gedrag te
voorkomen en kan er in goede sfeer gewerkt
worden aan harmonisatie van beleid. De
persoon van de nieuwe directeur-bestuurder
speelt hierbij een belangrijke rol, deze moet
beschikken over empathie en verbindend
vermogen.
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Ja, maar…
Het huurbeleid
is anders?
Het gaat toch
goed zo?
Wordt de
afstand tot de
huurder niet te
groot?

Een fusie is niet nodig omdat het nu niet goed
gaat, maar omdat het samen BETER kan.
Organisatorisch is Beter Wonen Ooltgensplaat nu
geheel afhankelijk van FidesWonen. Bij Beter
Wonen Goedereede wordt de kwetsbaarheid van
de organisatie steeds meer merkbaar. Ook
FidesWonen en Woongoed GO zijn relatief klein
en kwetsbaar. Nu zijn er vier corporaties die ieder
het wiel uitvinden en die ieder vanuit hun eigen
deelbelang kijken en denken. Dat is niet logisch
binnen één gemeente en ook zonde van al die
extra energie en het kost ook nog eens extra geld,
ongeveer 1,1 miljoen per jaar. Dat geld kan beter
worden ingezet. Financieel zijn alle vier de
organisaties gezond, maar de combinatie is nog
sterker en leidt tot extra investeringsruimte.

De corporaties gaan werken aan één huurbeleid
voor het totale bezit. Dat gaan ze doen samen met
de huurdersorganisaties. Tot dat nieuwe
huurbeleid er is, houden ze het huidige huurbeleid
per corporatie in stand. Dat is nu immers ook zo.
Huurders gaan er dus niet op achteruit. De
marges in het huurbeleid zijn overigens beperkt,
de wetgeving geeft maar heel weinig ruimte voor
onderlinge verschillen.

Er ontstaat één organisatie met ongeveer 60
medewerkers. Dat is nog steeds een
overzichtelijke organisatie met korte lijnen en waar
iedereen elkaar kent. De corporaties willen ook zo
gaan werken dat ze de kennis en inzicht die ze al
van het bezit hebben in stand houden en verder
met elkaar verdiepen. Overigens doen de meeste
huurders al zaken via de telefoon en internet,
maar de corporaties houden ook een balie open
en desgewenst komen ze zelfs naar de huurder
toe als dat nodig is.
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Betekent een fusie
dat al
ons geld naar een
andere
corporaties gaat?

Nee. Bestaande afspraken en investeringsvoornemens blijven in stand. Iedere corporatie kan
ook op dit moment zijn eigen opgave betalen.
Door de fusie ontstaat er wel éxtra ruimte, die
zetten de corporaties gezamenlijk in, de
strategische uitgangspunten bieden hiervoor de
handvatten.

Zijn de
culturen niet te
verschillend?

Natuurlijk zijn er verschillen, die zijn er ook tussen
sommige afdelingen binnen één organisatie. Maar
in de werkgroepen hebben we gemerkt dat die
verschillen tussen de corporatie nogal meevallen.
Een nieuwe organisatie biedt juist kans om samen
verder te werken aan een gemeenschappelijke
cultuur.
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advies KPMG
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Conclusie en advies KPMG
De vier corporaties op GoereeOverflakkee werken al ruim 2,5 jaar
aan een intensivering van de
samenwerking. Via een aantal
stappen is de weg naar fusie
ingeslagen. Wat ons daarbij is
opgevallen is dat alle direct
betrokkenen ervan overtuigd zijn dat
die fusie er ooit gaat komen – en er
ook moet komen.
Vrijwel alle betrokkenen zien dat vier, relatief
kleine, corporaties in één gemeente eigenlijk
zonde is van alle extra inspanningen en
kosten en dat dit ook een aantal extra risico’s
met zich meebrengt, die er met samenvoeging
niet zijn.
Wat ook opvalt is dat er niet veel verschil zit in
hoe de corporaties tegen de opgave op het
eiland en de inzet voor de volkshuisvesting
aankijken. De discussies die ontstaan gaan
vooral om de uitvoering en de verschillen die
daarin in de loop der jaren zijn ontstaan, maar
van een afstand bezien zijn die verschillen
nogal beperkt. Daarbij speelt overigens ook
de Woningwet een rol, deze heeft immers het
speelveld en de speelruimte van corporaties
sterk ingeperkt en de mogelijkheid voor
verschillen verkleint.

Alle vier de corporaties werken met veel
passie aan de volkshuisvesting op GoereeOverflakkee. Als de corporaties hun passie
met elkaar bundelen dan kan er in onze ogen
iets heel moois ontstaan: een corporatie die
nog steeds de menselijke maat heeft (met
zo’n 60 medewerkers), maar die door die
schaalsprong wel aanzienlijk meer
professionaliteit en deskundigheid kan
verzamelen.
Een organisatie die op een vrij eenvoudige
manier €0,6 miljoen* per jaar kan besparen en
dat bedrag ten dienste van de huurders en
woningzoekenden kan inzetten. Met een fusie
wordt ook de kans kleiner dat op enig moment
mogelijke financiële ‘overmaat’ van één van
de corporaties van overheidswege wordt
afgeroomd om in te zetten in andere delen
van Nederland.
Een corporatie ook die beter in staat is om
risico’s te dragen en tegenslagen op te
vangen. Een corporatie die met een nieuwe
bestuurder nieuw elan kan inbrengen in de
organisatie en in de verhoudingen met de
huurders. De corporaties zijn onderling nu
gezond, door de fusie ontstaat een robuustere
en daarmee nog gezondere financiële
corporatie. Dat is goed voor iedere corporatie
afzonderlijk én vooral goed voor de

volkshuisvesting op het eiland. De
fusiecorporatie kan daarmee ook hét verschil
maken op het eiland en een belangrijke
bijdrage spelen in het in stand houden van de
leefbaarheid van de kernen op het eiland.
De fusiecorporatie kan ook de onderlinge
investeringsprogramma’s beter op elkaar
afstemmen en daarbij leren van elkaars
ervaringen. De beleidsmatige verschillen die
er nog zijn, zijn relatief gering en kunnen de
komende maanden en jaren geleidelijk
geharmoniseerd worden, in goed overleg met
de betrokken stakeholders.
De organisaties zijn toe aan een volgende
professionaliseringslag en aan nieuw
bestuurlijk elan. In 2019 is er de ruimte om dit
in te vullen, waarmee ook een uniek moment
ontstaat.
Natuurlijk zijn er ook risico’s en nadelen, maar
deze zijn in onze ogen beperkt en goed
beheersbaar.

* Jaarlijkse besparing is € 1,1 miljoen, mogelijk
negatief fiscaal effect van ATAD wetgeving is
geraamd op € 0,5 miljoen, per saldo is besparing
dan € 0,6 miljoen
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Alles afwegende zou het daarom, naar onze
mening niet alleen heel jammer zijn, maar ook
écht een gemiste kans zijn - en een verspilling
van volkshuisvestelijke middelen - als de vier
corporaties niet nu voor een gezamenlijke fusie
kiezen.
Ons advies is ook om nú die keuze te maken.
Het proces duurt al lang. Nog diepgaander of
verder onderzoek heeft daarmee naar onze
mening geen toegevoegde waarde meer. Door
nu een keuze te maken kunnen de corporaties
verder: met hun eigen ontwikkeling óf, naar wij
hopen, op weg naar een fusie.
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7. Het vervolgproces
What can
we learn from our proven
transition track record at IKEA
Group?
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Wat gebeurt er vanaf september?
De fusieovereenkomst
Bestuurders van de vier
woningbouwverenigingen
besluiten of zij wel of niet
voornemens zijn om te fuseren.
Als dat zo is, wordt dat
vastgelegd in een bindende fusieovereenkomst.

Goedkeuring RvC’s en
leden, advies OR

Instemming huurders,
zienswijze gemeente

Goedkeuring WSW,
Minister en leden

Aan alle afzonderlijke RvC’s,
ledenraden en de ALV’s wordt
goedkeuring gevraagd over de
ondertekening van de fusieovereenkomst. Tegelijkertijd
worden ondernemingsraden om
advies gevraagd.

Als alle interne organen het licht
op groen zetten, dan wordt aan de
huurdersorganisaties gevraagd of
zij instemmen met het
voorgenomen besluit tot fusie. Aan
de gemeente wordt een zienswijze
gevraagd.

De volgende stap is het opstellen
en ondertekenen van een
fusievoorstel door besturen en
RvC’s. Op basis daarvan wordt
vervolgens goedkeuring
gevraagd aan het WSW en de
Minister. Ook wordt dit
fusievoorstel gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel.
Als allen akkoord geven, is het
woord aan de leden die een
definitief besluit geven alvorens
de fusie per 1 juli 2019
geformaliseerd wordt.

September 2018

November - December 2018

September - November 2018

Vanaf januari 2019

In de bijlage is een overzicht van alle stappen opgenomen in het vervolg van het fusietraject
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De eerstvolgende stap: de fusieovereenkomst
Voordat een definitief fusiebesluit
genomen kan worden, moet er aan een
aantal formeel-juridische eisen worden
voldaan.
Deze nemen de nodige tijd in beslag. Er
goedkeuring nodig van het WSW en van de
Minister, de rechtbank moet een voorstel tot
fusie goedkeuren, de fiscus moet vrijstelling
verlenen en nog meer van dat soort zaken.
Wij voorzien in dat traject geen problemen,
maar het kost wel de nodige tijd voordat dat
allemaal goed en wel geregeld is.
Wat we willen voorkomen is dat er in de
tussenliggende periode onduidelijkheid blijft
bestaan over de vraag of de corporaties wel of
geen fusie willen. Wat we ook willen
voorkomen is dat een partij of instelling nu ‘ja’
zegt, maar zich over een aantal maanden
bedenkt en dan alsnog ‘nee’ zegt. Daarom is
afgesproken om een fusieovereenkomst op
te stellen. Dit is ook al zo opgenomen en
vastgelegd in het fusieprotocol dat op 12
maart 2018 is ondertekend.
In deze fusieovereenkomst worden de
belangrijkste afspraken opgenomen. Ook
staat erin dat er van de kant van de
corporaties geen beletsels meer zijn om tot
een fusie te komen.

In de overeenkomst staat opgenomen dat het
vragen van een zienswijze aan de gemeente
en instemming met het voorgenomen besluit
aan de huurders de volgende stap is in het
fusieproces.
Een concept van de fusieovereenkomst wordt
de komende weken besproken met de
bestuurders. Als zij besluiten om de fusie
voort te zetten wordt deze definitief gemaakt.
Om duidelijk te maken dat deze overeenkomst
niet vrijblijvend is, wordt in de overeenkomst
opgenomen dat áls een corporatie zich op
enig moment niet aan de overeenkomst houdt
en toch wil stoppen met het fusieproces, deze
een vergoeding moet betalen van de
gemaakte kosten in het fusietraject en een
forse boete.
Omdat de fusieovereenkomst een belangrijk
document is met verstrekkende gevolgen, is
ons advies aan de bestuurders om deze
overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen
aan de RvC’s en de leden en ter advisering
aan de ondernemingsraden. Dat is weliswaar
niet verplicht, maar op die manier worden alle
interne stakeholders hierin gekend. Voor de
huurdersorganisaties geldt dat deze, als
externe partij, een eigen
instemmingsaanvraag krijgen, nadat de

bestuurders akkoord hebben op de
fusieovereenkomst van hun RvC en de leden
en na het advies van de OR.
In de overeenkomst is ook opgenomen dat
daar waar er nog sprake is van beleidsmatige
verschillen (bijvoorbeeld op gebied van
huurbeleid of duurzaamheid), deze in stand
blijven tot het moment dat er – in overleg met
de huurdersorganisaties – een nieuw
collectief beleid is vastgesteld.
Dit is gedaan om te voorkomen dat er nu op
stel en sprong op vele gebieden beleid moet
worden geformuleerd, waar corporaties
normaliter veel meer tijd voor nodig hebben
en wat ook vraagt om meer zorgvuldigheid.
Het betekent ook dat de huurders er bij
aanvang van de fusie nooit op achteruit gaan.
Wel kan het zo zijn dat er dus per (oude)
corporatie nog even apart beleid is, maar dat
is nu ook al het geval. Het is overigens ook
gebruikelijk in Nederland om dit op deze
manier te doen, we maken eigenlijk nooit mee
dat een nieuwe organisatie ál haar nieuwe
beleid al klaar, besproken en afgestemd heeft
op het moment van de fusiedatum. Dat is ook
niet nodig.

8. Tot slot:
een unieke kans
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Tot slot: een unieke kans
Een kans om vanuit vier corporaties één
nieuwe corporatie in één gemeente te
vormen doet zich niet zo vaak voor.
Misschien wel zelden tot nooit. De
corporaties op Goeree-Overflakkee
hebben nu die kans. Ze werken daar al
ruim 2,5 jaar met elkaar aan - en het
moment van ‘hom of kuit’ is nu
aangebroken.
Wat ons is opgevallen in de voorbije maanden
is de passie en bevlogenheid waarmee de
corporaties, ieder op hun eigen manier, aan
de opgave op het eiland werken. En zoals
overal waar meer partijen aan hetzelfde
vraagstuk werken op een klein oppervlakte,
ontstaat er ook altijd wat wedijver tussen die
partijen. Dat is soms goed, om elkaar scherp
te houden en van elkaar te blijven leren –
maar het kan ook minder goed werken, als
partijen relatief veel energie moeten stoppen
in de samenwerking en de competitie terwijl
die energie beter gericht kan worden op het
werken aan de opgave waar de organisaties
voor staan. Dan verandert wedijver in naijver.

We zien dat de corporaties soms de neiging
hebben om de onderlinge verschillen te
benadrukken en dat ze de onderlinge
overeenkomsten minder goed zien. Dat is ook
niet onlogisch gezien het werkgebied en het
aantal spelers dat daar actief in is, maar ook
dat is niet altijd productief. We zien ook dat
die verschillen op de werkvloer minder
gevoeld en beleefd worden dan op bestuurlijk
niveau. En dat is logisch, want in de kern
doen de vier corporaties natuurlijk hetzelfde
werk voor dezelfde doelgroep.
Onze oproep aan alle betrokkenen is om
het unieke moment dat er nu is te
benutten. Als er nu niet wordt gekozen voor
een fusie van deze vier corporaties, dan gaat
het heel lang duren voordat die kans zich
weer ooit voordoet. En alhoewel de
corporaties het nu ieder voor zich goed doen,
en de huurders dat ook waarderen, zijn ze alle
vier door hun schaal en omvang kwetsbaar.
Juist nu de zon schijnt is het tijd om aan het
dak te werken en ervoor te zorgen dat het dak
en het huis groot genoeg is voor vier
corporaties samen, zodat de sociale
volkshuisvesting op Goeree-Overflakkee ook
in tijden van minder gunstige omstandigheden
gewaarborgd blijft.

Dat vraagt van alle betrokkenen
(medewerkers, OR-en, bestuurders,
toezichthouders, leden en
huurdersorganisaties) de wijsheid om
verschillen te overbruggen die de
afgelopen jaren gegroeid zijn en waar soms
verhit over gesproken is (en wordt), maar die
in de kern geen ‘showstopper’ mogen zijn. Het
vraagt ook om wijsheid om de blik naar voren
te richten en niet langer stil te staan bij de
discussies vanuit het verleden. En, het
belangrijkste, het vraagt wijsheid om te
denken vanuit het collectief belang van de
volkshuisvesting op het eiland en niet enkel
het belang van de eigen, individuele
corporatie of huurder.
Wij wensen de bestuurders, toezichthouders,
leden en de werknemers- en
huurdersvertegenwoordigers die wijsheid toe.
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Samenvatting Financiën
Observaties en aandachtspunten
‒ De vier corporaties hebben een gezonde financiële positie.
Hetzelfde geldt voor de fusiecorporatie.
‒ Alle vier de corporaties hebben een sterke focus op de primaire
doelgroep. Dit beperkt het risico dat bij een eventuele fusie geen
overeenstemming wordt bereikt over de belangrijke vraag: “voor wie
zijn wij er?”
‒ De bijdrage van de Nederlandse corporaties aan het verduurzamen
van de woningvoorraad is één van de belangrijke maatschappelijke
discussies op dit moment. Ook de vier corporaties op GoereeOverflakkee zijn hun beleid hiervoor aan het bepalen. Een fusie
geeft de mogelijkheid om de investeringsruimte te bundelen en
effectief in te zetten voor de volkshuisvestelijke ambities.
‒ De corporaties verhuren het zorgvastgoed hoofdzakelijk aan twee
zorgpartijen. De fusie verbetert de coördinatie en
onderhandelingsmogelijkheden van de corporaties richting deze
twee afnemers van zorgvastgoed.
‒ De corporaties werken reeds samen op diverse gebieden
(bijvoorbeeld maken van prestatie afspraken; FidesWonen doet
bedrijfsvoering ten behoeve van BW Ooltgensplaat; gezamenlijke
opleidingen). De fusie maakt verdere uniformering van beleid (huur-,
strategische vastgoed-, duurzaamheidsbeleid) mogelijk.
‒ WSW constateert een zekere kwetsbaarheid van kleine corporaties
gezien de veelheid aan eisen. De fusie tussen de vier partijen wordt
als mogelijke oplossing gezien.

‒ FidesWonen heeft in vergelijking met de drie andere corporaties een
omvangrijker transformatieprogramma ingerekend (sloop, verkoop,
nieuwbouw). De andere corporaties hebben aangegeven niet hun
volledige programma’s te hebben ingerekend. Mede hierdoor zit
FidesWonen over het algemeen dichter tegen de financiële ratio’s
dan de andere corporaties. Bij Woongoed GO, Beter Wonen
Goedereede en Ooltgensplaat zijn eventuele aanvullende ambities
niet verwerkt in de huidige meerjarenprognose en daarmee ook niet
in de financiële analyse.
‒ Daarnaast herzien de vier corporaties momenteel hun
duurzaamheidsambities en strategisch vastgoed beleid. Van belang
is dat de corporaties beoordelen of de ambities die nog niet zijn
ingerekend haalbaar zijn bij de corporaties afzonderlijk. Als dit het
geval is, kan de fusiecorporatie deze ambities ook dragen.
‒ Woongoed GO en Beter Wonen Goedereede halen respectievelijk
9% en 11% van de huurinkomsten uit overig vastgoed. Bij
Goedereede komt dit bijna volledig voort uit het verhuren van
zorgvastgoed. De afhankelijkheid van de zorghuurders is hiermee
een aandachtspunt.
‒ De huidige hoogte van de huren en de huurontwikkeling varieert
tussen corporaties. Dit leidt niet tot een financieel aandachtspunt,
maar kan wel leiden tot vragen van de huurdersorganisaties.
‒ De vier corporaties hebben een verschillend beleid op het gebied
van huur, verkoop, onderhoud en activering. Voor huur-, verkoop en
onderhoudsbeleid is het niet noodzakelijk te harmoniseren. Het
activeringsbeleid inzake onderhoud is voor de doorrekening wel
geharmoniseerd. De keuze om beleidsmatige uitgangspunten te
harmoniseren is aan de corporaties.
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Samenvatting Financiën
‒ Input voor de fusiedoorrekening zijn de gegevens van de individuele
corporaties. Hierbij is rekening gehouden met de door de
corporaties opgegeven fusie-effecten die leiden tot
kosten/besparingen.
‒ Voor de fusiecorporatie geldt dat zij direct voldoet aan alle financiële
ratio’s. Door de ingerekende synergievoordelen (waaronder de
effecten van verkoop van en investeringen in kantoren) ontwikkelt
de financiële positie van de fusiecorporatie zich positief, waardoor
de financiële positie sterker wordt.
‒ Het bezit van de fusiecorporatie kent een betere spreiding dan de
individuele corporaties over de verschillende woning typen
(eengezinswoningen, meergezinswoningen en onzelfstandige
wooneenheden) en heeft daarnaast een bezit dat ten opzichte van
het gemiddelde van Nederland jonger en energetisch beter is.
‒ Het WSW constateert een zekere kwetsbaarheid van kleine
corporaties gezien de veelheid aan eisen. De fusie tussen de vier
partijen wordt door het WSW als mogelijke oplossing gezien.
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Samenvatting strategisch vastgoed- en
voorraadbeleid
Achtergrond
In het kader van het fusietraject Goeree-Overflakkee is er bij
de beoogd fusiepartners behoefte aan inzicht in het strategisch
vastgoed- en voorraadbeleid van de verschillende corporaties en in de
kansen voor het vormgeven van gemeenschappelijk beleid voor de
fusieorganisatie.
Vraagstelling
Hiervoor is onder andere inzicht verkregen in:
‒ De situatie op het eiland (ofwel de context waarin de corporaties
opereren);
‒ De wijze waarop corporaties omgaan met hun strategisch vastgoeden voorraadbeleid;
‒ De wijze waarop het gemeenschappelijk vastgoed- en
voorraadbeleid in de fusieorganisatie vorm kan krijgen;
‒ De projecten die in uitvoering zijn en gepland staan i.r.t. de
financiële ruimte van de fusiecorporatie.
Proces
Resultaten van het onderzoek zijn in goede samenwerking door de
werkgroepleden van verschillende corporaties tot stand gekomen. Het
volgende viel op:
‒ Een constructieve samenwerking;
‒ Veel consensus op de inhoud;
‒ Ruimte en begrip voor nuanceverschillen;

Trends & ontwikkelingen
Verder kwam naar voren dat onderstaande ontwikkelingen o.a. van
invloed zijn op de wensportefeuilles van de corporaties en daarmee ook
op het strategisch vastgoed- en voorraadbeleid:
‒ De corporaties gaan uit van een groei van de bevolking en een
geprognotiseerde daling na 2030. Gemeente en corporaties
spannen zich zin om een daling tegen te gaan;
‒ De corporaties zien vergrijzing, langer zelfstandig thuis wonen en
ontgroening en de daarbij horende uitdagingen voor het leefbaar en
vitaal houden van de kernen;
‒ De corporaties gaan uit van een groeiende vraag in het ‘middeldure’
segment en naar appartementen en levensloopbestendige
woningen;
‒ Er ligt een opgave in de verduurzaming van de woningvoorraad via
gemiddeld label B in 2021, naar energieneutraal bezit in 2050 en
aardgasvrij in bebouwde gebieden in 2035.
Situatie op het eiland
De huidige situatie op het eiland kenmerkt zich als volgt:
‒ Corporaties bezitten circa een derde van de woningvoorraad;
‒ Hoofdzakelijk eengezinswoningen, 60% is gebouwd na 1970;
‒ 90% van de corporatiewoningen is ‘goedkoop’ of ‘betaalbaar’;
‒ Ruim 75% van de corporatiewoningen heeft label C of beter.
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Samenvatting strategisch vastgoed- en
voorraadbeleid
Strategische uitgangspunten van de fusiecorporatie

Projecten in relatie tot de financiële situatie

De werkgroep heeft op hoofdlijnen de volgende strategische
uitgangspunten voor de fusiecorporatie geformuleerd:

De corporaties hebben de komende jaren projecten gepland die in lijn
staan met de afzonderlijke wensportefeuilles. Tot aan 2020 betekent
dit een totale voorgenomen investering van ruim € 59 miljoen verdeeld
over de vier corporaties.

‒ De omvang, geschiktheid en betaalbaarheid van het corporatiebezit
wordt minimaal in stand gehouden en wordt voortdurend
afgestemd op basis van veranderende behoeften van de
doelgroep.
‒ Verkoop van sociale huurwoningen vergroot de differentiatie van
het woningaanbod en verbetert zo de leefbaarheid in de kernen.
Verkoop gebeurt altijd in overeenstemming met de wensportefeuille.
‒ De nieuwbouwplannen blijven onveranderd en richten zich op
herstructurering van het bezit. De plannen sluiten aan bij de
veranderende behoeften van de doelgroep en de
duurzaamheidsopgave.
‒ Het corporatiebezit blijft van hoge kwaliteit en hierin wordt
voortdurend geïnvesteerd. Er komt ook meer aandacht voor
het tegengaan van geluidsoverdracht.
‒ De bestaande voorraad krijgt een duurzaamheidsimpuls.
‒ We gaan langdurige relaties aan met leveranciers en werken waar
mogelijk samen met lokale partijen waarbij kwaliteit centraal staat.
‒ De duurzaamheidsambitie blijft onveranderd groot.

Alle voorgenomen plannen zoals die nu opgenomen zijn in de
meerjarenbegroting kunnen de komende jaren gewoon uitgevoerd
worden. De inzet van de resterende investeringsruimte is aan de
fusiecorporatie
Meerwaarde voor huurders
Door middel van intensieve samenwerking tussen de corporaties
verwachten de werkgroepleden en vertegenwoordigers van de
huurdersorganisaties op het gebied van vastgoedbeleid de volgende
meerwaarde te behalen:
‒ Het verbeteren van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille en
daarmee het woongenot voor onze huurders door van elkaar te
leren en elkaars kennis en kwaliteiten te gebruiken bij de inzet van
technische ontwikkelingen, nieuwe installaties en innovatieve
woonconcepten;
‒ Het behouden en gericht verbeteren van de leefbaarheid in alle
kernen;
‒ Het aanbieden van een passend woningaanbod voor alle
doelgroepen en in elk segment;
‒ Het realiseren van onderhoud met een hogere kwaliteit tegen
lagere kosten.

I I: Samenvatting:
Werkgroep Klant
en Organisatie
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Samenvatting Klant & Organisatie
Opdracht en uitgangspunten
De werkgroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een advies
betreffende het wenkende perspectief voor de fusie corporatie m.b.t.
Klant & Organisatie, met een specifieke focus op de gebieden,
dienstverlening, organisatieprincipes en waarden.
De aanpak is gebaseerd op de hieronder genoemde uitgangspunten.
‒ Compact onderzoek op hoofdlijnen met pragmatische aanpak
‒ Vertrekpunt is de gezamenlijke ambitie: waar willen we samen naar
toe?
‒ Met brede betrokkenheid vanuit de organisaties
‒ Toetsen en verrijken: betrekken van stakeholders voor draagvlak
eindresultaat.
Proces
Als werkgroep hebben we met hoge betrokkenheid, enthousiasme en
kritische blikken toegewerkt naar het eindrapport.
Stap 1: In de werkgroep zijn de huidige visie en aanpak van de
dienstverlening per corporatie gedeeld met elkaar, zodat meer inzicht
ontstond in elkaars werkwijze en wat daarbij goed werkt en minder
goed werkt.
Stap 2: De werkgroep heeft zich georiënteerd op het toekomstig
perspectief van de fusiecorporatie op de thema’s Klant en Organisatie
en daarbij relevante dilemma’s en risico’s geformuleerd en besproken.
Stap 3: De werkgroep heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd:
eerst voor de wijze waarop men de dienstverlening aan de klant ziet,
daarop volgend wat dat betekent voor de uitgangspunten voor de
organisatie en daarna voor wat dat betekent voor de cultuur,
kernwaarden en stijl van leidinggeven.

Dienstverlening (1/2)
De werkgroep heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd voor de
dienstverlening van de fusiecorporatie:
Klantbewustzijn
‒ Klantbewustzijn als basisprincipe; we zijn ons er van bewust dat de
klant de reden van ons bestaan als corporatie is. We leven ons in
de behoefte van onze klanten, we luisteren goed en nemen hier
eigenaarschap in.
Kwaliteit dienstverlening
‒ We leggen de focus op een hoge kwaliteit van dienstverlening. We
streven naar de maximale kwaliteit van dienstverlening, ten
opzichte van de huidige corporaties.
‒ We monitoren continu de kwaliteit van onze klantdienstverlening,
hiervoor zetten we een nader te bepalen extern meetinstrument /
bureau in.
Dichtbij de huurder
‒ Ondanks schaalvergroting en vergroting van het werkgebied, blijven
we dichtbij de huurder staan, we willen ten alle tijden de connectie
behouden met de diverse (dorps)kernen op het eiland en weten wat
er speelt.
‒ We zijn laagdrempelig en betrouwbaar.
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Samenvatting Klant & Organisatie
Dienstverlening (2/2)
Dienstverlening die aansluit bij de cultuur van Goeree-Overflakkee
‒ We hanteren dienstverlening die aansluit bij de dynamiek en het
karakter van het eiland en de cultuur en wijze waarop we met elkaar
omgaan.
Goede communicatie
‒ Goede communicatie is de sleutel tot het verkleinen van de afstand
tot de huurder in de kernen van het uitgestrekter werkgebied (heel
Goeree-Overflakkee) van de fusiecorporatie.
Maatwerk
‒ We streven optimale keuzemogelijkheden voor onze klanten na en
stemmen daarbij de dienstverlening en communicatie zoveel
mogelijk af per doelgroep
‒ We zetten meerdere kanalen in om maatwerk te leveren: een balie
in het kantoor in Middelharnis met verschillende inlooppunten op
andere plekken op het eiland, persoonlijk contact, telefonie,
WhatsApp en live chat.
‒ We benutten digitalisering en de kansen die dat biedt om onze
huurders (nog) beter en sneller van dienst te kunnen zijn
‒ We investeren in een website met een klantportaal, waarbij de
gedachte is dat steeds meer mensen het prettig vinden om 24u per
dag zélf zaken te kunnen regelen.
‒ We optimaliseren de diverse manieren waarom onze klanten met
ons te maken krijgen, zodat onze zij een optimale beleving ervaren
als ze contact met ons hebben.

Organisatieprincipes
Op basis van de visie op dienstverlening zijn door de werkgroep een
aantal ‘leidende’ organisatieprincipes opgesteld. De principes vormen
de basis voor de toekomstige inrichting van de organisatie en de wijze
waarop er wordt samengewerkt binnen de fusiecorporatie.
‒
We stimuleren medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te
nemen en actief te werken aan hun eigen ontwikkeling.
‒
De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Dat
betekent een ‘platte organisatie’, met zo min mogelijk
managementlagen.
‒
We werken efficiënt en kostenbewust, maar streven hierbij naar
maximale kwaliteit.
‒
Als maatschappelijk ondernemer leggen we de verbinding met
onze (netwerk) partners en werken we actief samen aan
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
‒
We hanteren maatwerk in onze dienstverlening. Klanten helpen
we via de digitale weg, telefoon/ klantcontactcentrum of via
persoonlijk contact d.m.v. balie. Als digitaal of telefonisch helpen
niet kan, gaan we naar de klant toe.
‒
We onderzoeken de mogelijkheden om voor onze klantzaken
gebiedsgericht te werken, waarbij we voor de klant de meest
optimale werkwijze hanteren.
‒
We ontwikkelen onszelf richting professioneel
opdrachtgeverschap. We besteden werkzaamheden uit die een
andere partij slimmer, beter of goedkoper kan doen, tenzij het bij
de primaire taak van de corporatie hoort.
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Samenvatting Klant & Organisatie
Organisatieprincipes
Het advies om per 1 januari 2020 te starten met een functionele
organisatie-inrichting, conform de huidige inrichting van FidesWonen,
Woongoed GO en Beter Wonen Goedereede, waarbij gezien de
omvang van de nieuwe corporatie en het belang van vakinhoudelijke
afstemming direct na de fusie, ons voorstel is als basis te kiezen voor
de, in de corporatiesector veel voorkomende, driepoot Vastgoed,
Bedrijfsvoering en Wonen. Op die manier wordt geborgd dat de kennis
op de verschillende vakgebieden geborgd blijft en kan er gewerkt
worden aan de uniformering van werkprocessen.
Aanvullend is er een stip op de horizon geformuleerd waar we
geleidelijk als fusie corporatie naartoe zullen werken.
Een stip op de horizon is dat er binnen de afdeling Wonen een aantal
gebiedsteams ontstaan die het vaste aanspreekpunt zijn voor huurders
en aannemerij als het gaat om dagelijkse gang van zaken. Dat betreft
de front-office taken. Voor de overige werkzaamheden van de
corporatie sluiten we aan bij de functionele inrichting.
Deze teams maken onderdeel uit van het “gebiedsoverleg”. Bij de start
van de organisatie per 1/1/2020 zijn medewerkers deelnemer van het
gebiedsoverleg, op termijn (in een periode van circa 2 jaar) vormen
deze medewerkers binnen Wonen een ‘gebiedsteam’ en krijgt het team
een meer regisserende rol.
Deze werkwijze biedt iedere klant één vast aanspreekpunt met kennis
van zaken. Dit zorgt voor een goede connectie met de dorpskernen,
zodat men weet wat er speelt (‘snelle waarneming’), zichtbaarheid voor
de huurder, meer duidelijkheid en efficiëntie en de uitwisseling van
kennis over het specifieke gebied. Ook worden medewerkers
gestimuleerd om hun klantbewustzijn en eigenaarschap nog verder te
vergroten, zélf verantwoordelijkheid te nemen voor een goede
klantdienstverlening en (op termijn) de kennis van medewerkers vanuit
het gehele werkgebied (meer) uit te wisselen.

De bestuurders hebben met interesse kennis
genomen van het idee van de werkgroep om met
gebiedsteams te gaan werken. Het idee en de
uitwerking en invulling daarvan levert nog wel een
aantal vragen en opmerkingen op die de
bestuurders in een later stadium graag verder
willen verkennen en onderzoeken. Onderdeel
daarvan is ook op welke termijn een eventuele
werkwijze mogelijk is en wat dit vraagt van de
huidige medewerkers. Ook is het bestuur
geïnteresseerd in mogelijke alternatieven.
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Samenvatting Klant & Organisatie
Kernwaarden
Deze kernwaarden zien wij als het ethisch kompas van de
fusiecorporatie en zijn richtinggevend voor de identiteit van de
organisatie. Ze gelden als kapstok als het gaat om de beoogde
werkwijze en het gewenste gedrag (cultuur) in de fusiecorporatie. De
toekomstige kernwaarden zijn mede geformuleerd op basis van de
huidige kernwaarden van de fusiepartners, er zijn geen majeure
verschillen in de huidige en gewenste kernwaarden.

Cultuur (1/2)



‒
‒
‒
‒










We handelen Klantbewust, we luisteren naar onze klant en we
zijn ons er van bewust dat de klant de reden van ons bestaan als
corporatie is
We zijn Sociaal & Inlevend, zowel intern als extern om zo onze
doelen als maatschappelijke organisatie te behalen.
We zijn Professioneel & Deskundig, door vakmanschap en
kennis zijn we in staat op een efficiënte wijzen onze klant te
bedienen en kwaliteit te leveren.
We zijn Verantwoordelijk & Probleemoplossend, de
verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en we
stimuleren medewerkers om zelf met oplossingen te komen.
We zijn Betrokken & Gedreven, voor een optimaal resultaat doen
we samen het beste voor onze klant.
We zien Samenwerking als belangrijk middel om onze doelen te
behalen en onze klant zo goed mogelijk te bedienen.
We zijn Vooruitstrevend, we zoeken naar Vernieuwing in onze
manier van werken en onze dienstverlening. Wij pakken
innovatieve ontwikkelingen in het belang van onze klant op.

De werkgroep leden ervaren in de huidige cultuur van de vier
corporaties:
‒ Grote betrokkenheid en bevlogenheid bij medewerkers
‒ Hoge intrinsieke motivatie om de klant te helpen
‒ Goede werksfeer, waarin medewerkers zich thuis voelen
De werkgroep leden zien ook de volgende valkuilen in de praktijk:
Interne gerichtheid
Reactief handelen
Eilandjes tussen afdelingen
Lastig elkaar aan te spreken of feedback te geven

In de ontwikkeling naar de gewenste cultuur zien de werkgroep leden
drie elementen die aandacht vragen:


Samenwerking (binnen en tussen afdelingen), met meer aandacht
voor resultaatgerichtheid, feedback geven en ontvangen en elkaar
aanspreken op het nakomen van afspraken.



Ruimte creëren voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid
van medewerkers, door de focus op leren en ontwikkelen te
vergroten.



Vergroten van flexibiliteit en vernieuwing om in te spelen op
ontwikkelingen.
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Samenvatting Klant & Organisatie
Cultuur (2/2)

Ontwikkelopgave

De leidinggevenden van de fusiecorporatie hebben een belangrijke
voorbeeldfunctie in het begeleiden van medewerkers om het gewenste
houding & gedrag in lijn met de kernwaarden in de praktijk tot uiting te
brengen.

We zien deze toekomstige manier van werken als een groeimodel voor
de fusiecorporatie, waar de komende jaren stap voor stap naartoe
wordt gewerkt.

De leiderschapsstijl van de fusiecorporatie kenmerkt zich door de
volgende elementen:

‒

Klantbewust handelen (goed luisteren, inleven en afspraken
nakomen)

Wat vraagt dit van medewerkers?

‒

Heldere kaders en richtinggevend over (beleids)uitgangspunten

‒

‒

Goede samenwerking, heldere communicatie

Verantwoordelijkheid geven en medewerkers uitdagen om zélf
met oplossingen te komen, feedback geven en aanspreken

‒

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen

‒

Het ‘continue werken aan de eigen ontwikkeling’ stimuleren

‒

Aanspreekbaar zijn, leren werken met digitale middelen

‒

Verbindend, coachend en faciliterend
Wat zijn aandachtspunten?
‒

Ontwikkelopgave qua competenties en vaardigheden (o.a.
eigenaarschap) en stijl van leidinggevenden

‒

Zorgen voor uniforme werkwijze in gebieden, met ruimte voor
eigen invulling

‒

Zorgen voor vervangbaarheid en achtervang

‒

Voorkomen dat er eilandjes ontstaan

IV: Samenvatting:
Werkgroep
Fusiebesparingen
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Samenvatting Fusiebesparingen
Financiële effecten van een fusie
Vraag:
‒

wat levert een fusie aan kostenvoordelen op en wat zijn de
kosten?

Onderzoek:
‒
‒

Door financieel verantwoordelijken van de 4 corporaties en
KPMG
Op basis van begroting 2018 en ervaringcijfers KPMG

Conclusie:
‒
‒

Jaarlijkse besparing is circa 1,1 miljoen euro (= 13% van de
onderzochte kosten) – daar tegenover staat een mogelijk fiscaal
nadeel van 0,5 miljoen euro
Eenmalige kosten bedragen circa 1,4 miljoen euro
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Samenvatting Fusiebesparingen
Uitgangspunten
‒

Besparing op organisatiekosten die de corporaties nu ieder voor zich hebben

‒

Geen besparing op onderhoud en investeringen

‒

Voorzichtigheidsprincipe (jezelf niet rijk rekenen)

‒

Inkoopvoordelen zeer beperkt ingerekend (1% op onderhoud en renovatie)

‒

Eén centrale kantoorlocatie met aantal inlooppunten
o
Eventuele afwaardering kantoorpanden buiten beschouwing gelaten, effect daarvan wordt meegenomen in financieel onderzoek
Finance Ideas
o
Wel rekening gehouden met verbouwingskosten (geactiveerd)

‒

Geen personele besparingen ingerekend
o
Want: totale formatie nu (opgeteld) is beter dan corporatie-benchmark
o
Daarom ook geen rekening gehouden met afvloeiingskosten

‒

Eén bestuurder en bij aanvang 5 RvT-leden
o

Nota bene: dit is rekenkundig uitgangspunt, niet per sé de feitelijke situatie
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Jaarlijkse financiële effecten van deze fusie
Kostensoort

Besparing

Toelichting

Personeelskosten

€ 510.000

-

Van 4 besturen naar 1 bestuurder
Van 4 RvT’s naar 1 RvT
Minder uitzendkrachten

Algemene kosten

€ 60.000

-

Verlaging door minder dubbele kosten

Advies- en accountantskosten

€ 190.000

-

Van 4 accountants naar 1
Minder advieskosten

Huisvesting (zie laatste pagina van
deze bijlage)

€ 130.000

-

1 locatie Middelharnis, inlooppunt in Ooltgensplaat en
Goedereede

ICT kosten

€ 190.000

-

1 in plaats van 3 ICT-omgevingen

Inkoopvoordelen

€ 190.000

-

1% besparing op onderhoud- en renovatie door
gemeenschappelijk inkoopbeleid en -voorwaarden

Verhuurdersheffing

- € 120.000

-

Extra kostenpost, vrijstelling van 3 corporaties vervalt

SUBTOTAAL

€ 1.150.000

-

Circa € 170,- per woning (vhe) (o.b.v. 6700 vhe)

ATAD

- € 500.000

-

Nadelig effect beperking renteaftrek (onder voorbehoud van
wetgeving, indicatie)

TOTAAL

€ 650.000

-

Exclusief eventuele voordelige effecten beperking
verhuurdersheffing
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Eenmalige kosten
Kostensoort

Besparing

Toelichting

Herinrichting automatisering

€ 350.000

-

Omzettingskosten van 3 systemen naar 1 (conversie)

Sociaal plan

€ 100.000

-

Maatwerkkosten

Advieskosten

€ 350.000

-

Begeleiding, onderzoeken, jurist, notaris, etc.

Training en opleiding

€ 75.000

-

Medewerkers trainen in nieuwe werkwijzen en systemen

Communicatie, website, huisstijl

€ 100.000

-

Aanpassen website, ontwerp en invoering huisstijl, communicatiekosten

Functiehandboek & inschaling

€ 50.000

-

Opstellen nieuw functieboek en inschalingen conform CAO
Woondiensten

Huisvesting

€ 30.000

-

Verhuiskosten (nb: verbouwingskosten zijn ingerekend in
exploitatiekosten huisvesting)

Onvoorzien

€ 100.000

BTW

€ 240.000

-

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW

TOTAAL

€ 1.400.000
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Samenvatting fusiebesparingen
Kosten, besparing en netto
resultaat

3000

Uitgangspunten:

2000

- Fusiekosten vallen allen in 2019

1500

- Fusievoordelen starten vanaf 2020

1000

- In 2019 25% van voordelen, tweede jaar
75%, derde jaar 100%
- NB: geen netto-contante waarde
methode toegepast.
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Samenvatting fusiebesparingen
Aanvullend: effect kantoorgebouw, ATAD en
verhuurdersheffing
Kantoorgebouwen
Finance Ideas heeft daarnaast gekeken wat het effect is van een
eventuele verkoop van twee kantoorpanden. Een eventuele verkoop
leidt tot een boekverlies omdat de boekwaarde nu hoger is dan de
marktwaarde. Het geschatte effect daarvan is een afwaardering van
€ 3,6 miljoen. De werkgroep voorziet daarnaast een investering van
€ 1 miljoen om een huidig kantoor uit te breiden ten behoeve van de
grotere bezetting. Deze wordt jaarlijks afgeschreven met € 25.000.
Omdat de afschrijving op de verkochte kantoren wegvallen, is het
totale netto-effect van de vermindering van het aantal kantoren dat
de afschrijving jaarlijks afneemt met circa € 75.000 - wat leidt tot een
hogere waarde van de activa en het eigen vermogen.
ATAD
Binnen Europa zijn afspraken gemaakt om constructies tegen te
gaan waarbij international bedrijven minder belasting hoeven te
betalen door het schuiven met rente binnen concerns.De regering is
voornemens om deze ATAD-richtlijn in te voeren voor alle
organisaties die belastingplichtig zijn, dus ook voor corporaties.Kern
van de richtlijn is een beperking van de rente aftrek op leningen tot
30% van de fiscale winst. Aangezien veel corporaties zwaar
gefinancierd zijn met vreemd vermogen,kan dit tot forse beperking
leiden van de aftrekbare rente en daarmee tot een hogere vpb-last.
Het effect van deze ATAD-richtlijn voor de vier fusiecorporaties is
niet te berekenen zonder nader onderzoek.

Daarnaast ontstaat als gevolg van de fusie een nieuwe organisatie, met
een nieuwe financieringsstructuur. Van deze fusieorganisatie is het
effect op dit moment evenmin te berekenen. De effecten van de ATADrichtlijn staan los van de fusie. Echter: iedere organisatie krijgt een
vrijstelling voor een bepaalde drempel. Bij fusie heeft de
fusieorganisatie maar één keer die vrijstelling, in plaats van vier keer
(voor iedere organisatie afzonderlijk). voorzichtigheidshalve is in het
financiële onderzoek naar de fusiecorporatie door Finance Ideas, op
verzoek van de werkgroep, hiervoor een nadelig effect van €500.000
per jaar voor opgenomen. Of de ATAD-richtlijn ook van toepassing gaat
worden voor corporaties is overigens nog onderwerp van gesprek in de
landelijke politiek.
Vermindering verhuurdersheffing in relatie tot
duurzaamheidsinvesteringen
Net zoals de exacte effecten van de ATAD nog niet te berekenen zijn,
geldt dat ook voor mogelijke vermindering van de verhuurdersheffing.
Er is sprake van dat deze fors wordt teruggebracht voro corporaties die
investeren in duurzaamheidsmaatregelen. De corporaties op Goeree
hebben allemaal investeringen in duurzaamheid voorzien, maar
sommige zijn daar al verder in dan anderen. Juist voor degenen die nog
niet zo ver zijn kan deze aanpassing tot een positief effect leiden. Met
de fusie kan daar dan mogelijk extra en versneld in geïnvesteerd
worden. Wat het effect echter is, is nog niet in te schatten. Deze
mogelijke meevaller is daarom niet meegenomen in de fusievoordelen.

V: Overzicht van
vragen en
antwoorden uit
klankbordbijeenkomsten

Individuele vragen en
antwoorden
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Individuele vragen en antwoorden (1/6)
#

Ingediend door

Vraag of opmerkingen

Antwoord

1

Dhr. J. Oomkes

Hoe komt de nieuwe organisatie
tot stand? wie kiest wie en
wanneer? Hoe zijn de
profielschetsen?

De nieuwe organisatie kent een aantal benoemingen: die van de ledenraad, de
commissarissen, de bestuurder, het MT en de medewerkers. De leden
benoemen zelf de, uit hun midden, de samenstelling van de nieuwe ledenraad.
Hoe ze dat willen doen is aan hen, we bespreken dat graag samen met hen.
Ook de RvC wordt benoemd door de RvC zelf. De wetgeving schrijft dat ook zo
voor. Met de huidige 4 RvC’s is inmiddels afgesproken dat men start met een
overgangsraad van 12 leden, die na een half jaar wordt afgeslankt tot 6 leden,
waarbij iedere corporatie vertegenwoordigd is. Daarbij gelden als criteria (en
profielschetsen) de criteria zoals de Autoriteit Woningcorporaties die voorschrijft
en waarop alle zittende RvC leden al eerder zijn getoetst.
De profielschets voor een nieuwe directeur-bestuurder is nog niet gemaakt, dit
moet wel binnenkort gebeuren. We verwachten zeker 6 maanden nodig te
hebben om een geschikte kandidaat te vinden en alle bijbehorende procedures
te doorlopen. Net zoals dat nu het geval is, wordt de nieuwe directeurbestuurder benoemd door de RvC. Naast leden, RvC en een nieuwe directeurbestuurder moeten ook de medewerkers benoemd worden. Voor hen geldt een
werkgelegenheidsgarantie. De wijze waarop zij ‘ingeplaatst’ worden wordt
vastgelegd in een sociaal plan wat met de vakbonden wordt overeengekomen.

2

Dhr. P. van
Oorschot

Zorg voor veel steekhoudende
argumenten, waarom alle
voordelenen benoemen? Ook
nadelen benoemen als het niet
zou doorgaan.

In het wenkend perspectief staat de meerwaarde van een fusie beschreven
voor de huurders, de leden, de medewerkers én het eiland. Wanneer een fusie
géén doorgang vindt, wordt deze meerwaarde niet gerealiseerd. De nadelen
van het niet doorgaan zijn dus het ‘spiegelbeeld’ van het wel doorgaan.
Daarnaast kent de fusie uiteraard ook nadelen en mogelijke risico’s. Deze zijn
door KPMG beschreven in een apart hoofdstuk in het Wenkend Perspectief,
zodat iedereen zich een weloverwegen mening kan vormen.
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Individuele vragen en antwoorden (2/6)
#

Ingediend door

Vraag of opmerkingen

Antwoord

3

Dhr. H Willems

Aandachtspunt is het beter
uitleggen van de nadelen. In de
presentatie worden geen nadelen
genoemd. Prima, maar wat zijn
de nadelen? Naar mijn idee is er
van de twee ‘kleinere’ corporaties
op heel korte termijn een
noodzaak tot fusie. Maar ook
voor de twee ‘grotere’ geldt naar
mijn idee dat zij al op middellange
termijn duidelijk beter af zijn met
een fusie, laat staan op de lange
termijn. Maak dat duidelijk voor
de huurder.

Zie het antwoord op de vorige vraag: de nadelen van NIET fuseren zijn vooral
het spiegelbeeld van de voordelen: die heb je niet als je niet fuseert.

We zijn er voor de huurders.
Waarom zou een huurder
stemmen voor een fusie? Wat
levert het op? Meer focus op
deze aspecten vergroot het
begrip en dus proces.

In de presentatie van 27 augustus is hier niet expliciet aandacht aan besteed,
maar waarom ook de huurders gebaat zijn bij een fusie staat wel beschreven in
het Wenkend Perspectief en in de onderliggende rapportages. Zie verder ook
het antwoord op de vorige vraag.

4

Dhr. G. Epema

Daarnaast levert niet fuseren een aantal directe nadelen op, die staan in de
rapportage wel benoemd maar komen kennelijk nog onvoldoende voor het
voetlicht. We zullen in de eindrapportage dit duidelijker naar voren brengen.
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Individuele vragen en antwoorden (3/6)
#

Ingediend door

Vraag of opmerkingen

Antwoord

5

Dhr. G.
Gertenbach

Huurbeleid moet duidelijk zijn
voor 1 juli 2019.

Het huurbeleid is een belangrijk aandachtspunt, voor de huurders en voor de
corporaties. Tussen de corporaties zit daar nu verschil in, alhoewel de wettelijke
grenzen de verschillen relatief klein maken.
Ons streven is om al in 2019 te komen tot een eenduidig nieuw huurbeleid.
Maar: het harmoniseren van het huurbeleid van vier methodieken naar één
methodiek is complex en vraagt diverse keuzes met verstrekkende financiële
gevolgen, voor de corporaties, voor investeringen en voor de huurders.
Die keuzes willen we weloverwogen samen met de huurdersorganisaties
maken, zonder dat er tijdsdruk op staat. Daarom stellen we voor dat we bij
aanvang het huidige huurbeleid van de vier corporaties in stand houden. Dat
betekent dat de huidige huurders sowieso geen nadeel ondervinden van de
fusie.
Als we het huurbeleid gaan aanpassen, dan willen we met de
huurdersorganisaties afspreken dat we aanpassingen alleen doorvoeren in nauw
overleg en na instemming van de huurdersorganisaties. Dat betekent dat ook na
een fusie er niet eenzijdig nadelige effecten optreden voor de huurders en dat er
‘gewoon’ onderhandeld kan worden over het huurbeleid.

6

Dhr. H. van
Splunder

Hoe wordt het ingelegde
contributiegeld besteed?

Het ingelegde contributiegeld wordt door de afzonderlijke corporaties onder
andere besteed aan zaken zoals leden(raads)vergaderingen. Voor Woongoed GO,
FidesWonen en Beter Wonen Ooltgensplaat geldt dat zij geen
verenigingsreserves hebben.
Beter Wonen Goedereede beschikt, vanwege een andere wijze van administratie
(de inkomsten worden wel geboekt, de kosten niet), wel over een dergelijke
reserve. Het bestuur zal onderzoeken welke voorwaarden er zijn voor de
bestemming van deze reserve.
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Individuele vragen en antwoorden (4/6)
#

Ingediend door

Vraag of opmerkingen

Antwoord

7

OR Beter Wonen
Goedereede

Bij de eenmalige kosten van een
fusie staat een negatieve
kostenpost opgenomen voor BW
Goedereede van EUR 300.000
met betrekking tot de investering
die gedaan moet worden in het
kader van ICT wanneer de fusie
geen doorgang vindt. Dit zijn geen
directe besparingen dus kunnen
deze ook niet worden afgetrokken
aftrekken van de directe kosten die
gemaakt worden bij een fusie. Dit
geldt dan dus ook niet als
fusiebesparing.

Dit klopt, het zijn geen fusiekosten. Het zijn wel kosten die Beter Wonen
Goedereede eenmalig moet maken als er geen fusie komt. Daarnaast zijn er
ook nog kosten die Beter Wonen Goedereede jaarlijks extra moet gaan maken
als er geen fusie komt, omdat er dan extra personeel en huisvesting nodig is.
We zullen dit apart opnemen in de financiële paragraaf.

8

OR Beter Wonen
Goedereede

Alle corporaties hebben een
vrijstelling van EUR 500.000 m.b.t.
de voorgenomen ATAD-heffing. Dit
zou een financieel nadeel kunnen
zijn van EUR 2.000.000. Hebben
jullie de onderbouwing m.b.t. de
ATAD-heffing.

De corporaties hebben niet ieder een vrijstelling van EUR 500.000, deze ligt
aanzienlijk lager. Hoe hoog deze drempel precies is, is nog onduidelijk, maar
het nu berekende nadeel is de meest negatieve inschatting voor de
corporaties samen.
De kern van de richtlijn is een beperking van de rente aftrek op leningen tot
30% van de fiscale winst. Aangezien corporaties vaak (zwaar) gefinancierd zijn
met vreemd vermogen, kan dit tot forse beperking leiden van de aftrekbare
rente. Het exacte effect van deze ATAD-richtlijn voor de vier corporaties en
voor de fusiecorporatie is niet te berekenen zonder nader onderzoek en pas
nadat de regeling door de overheid verder is uitgewerkt.
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Individuele vragen en antwoorden (5/6)
#

Ingediend door

Vraag of opmerkingen

Antwoord

9

Dhr. J.
Maliepaard

In het Wenkend Perspectief
wordt voorbij gegaan aan
bestaande intentieverklaring voor
een fusie tussen FidesWonen en
Beter Wonen Ooltgensplaat. Dit
geldt ook voor andere
berekeningen zoals voor
huisvesting.

Het klopt inderdaad dat er sprake is van een intentieverklaring tussen
FidesWonen en BW Ooltgensplaat. Echter, een intentieverklaring wil nog niet
zeggen dat er ook per sé een fusie komt. De rapportage en de onderzoeken
gaan nu uit van een fusie van de vier corporaties afgezet tegenover de situatie
van zelfstandig doorgaan. Als de fusie van deze vier corporaties niet doorgaat
zijn er diverse alternatieven denkbaar, het voert te ver om die allemaal apart in
kaart te brengen en tegen elkaar af te zetten.

10

Dhr. H. de Visser

Hoe zit het met inloop/steunpunten op de kop en kont
van het eiland?

Als de huurdersorganisaties dat wensen, dan blijven er inloop/steunpunten op
‘de kop en de kont’ van het eiland.
In het overleg met de huurdersorganisaties is wel gesproken over het nut van
dergelijke punten, omdat ze weinig bezocht worden en het dan een relatief
kostbare oplossing is. Een alternatief kan zijn dat de corporatie de huurders die
dat willen gewoon thuis bezoekt. Dan zijn er 6.600 inlooppunten!
Maar, voor alle duidelijkheid: als de huurdersorganisaties dat willen, dan komen
er gewoon inloop/steunpunten op ‘de kop en de kont’ van het eiland.
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Individuele vragen en antwoorden (6/6)
#

Ingediend door

Vraag of opmerkingen

Antwoord

11

Dhr. T. Peeman

De fusiecorporatie wil dicht bij de
huurders zijn. Echter lijkt het er
wel op dat er kantoren worden
gesloten. Komen er nog wel
“sub-kantoren” want zeker de
ouderen onder ons hechten hier
nog veel waarde aan.

Zie het antwoord op vraag 10.

12

Dhr. H. van
Splunder

Hoe gaan we de inlooppunten
inrichten?

Het is mogelijk dat gebouwen die nu al in het bezit zijn van de corporaties
hiervoor gebruikt worden, maar het kan ook zo zijn dat er naar andere
oplossingen gezocht wordt, zoals het gebruik maken van een kantoor van een
andere organisatie.

13

Dhr. J. Oomkes

Waarom geen mobiele
inlooppunten?

Dit is ook een interessante suggestie, die we zullen bespreken met de
huurdersorganisaties. Er zijn al corporaties elders in het land die ook een
‘rijdend kantoor’ hebben.
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Vragen en antwoorden vanuit tafelgesprekken (1/7)
#

Vraag of opmerkingen

Antwoord

14

Tijdens de presentatie van de
werkgroep Strategisch Vastgoeden Voorraadbeleid werd op een
aantal punten de verdieping
gemist. Met name op het gebied
van duurzaamheid.

De werkgroep heeft geprobeerd een balans te vinden tussen het delen van alle inzichten en
tegelijkertijd op hoofdlijnen te blijven.

15

De positie van woningzoekenden
komt niet duidelijk naar voren, hoe
gaan we daar mee om?

Naast goede en betaalbare huisvesting voor onze huidige huurders, zijn we er uiteraard ook voor
die mensen die op zoek zijn naar huisvesting op het eiland. In het strategisch voorraadbeleid van
de corporaties wordt hier nu ook al rekening mee gehouden. Met deze input kijkt de werkgroep
nogmaals naar de rapportage en zorgt ze ervoor dat ook de positie van woningzoekende hierin
voldoende belicht wordt.

16

Waar ligt de toekomstige behoefte
als het we het hebben over
vastgoed op het eiland? Is dat door
de werkgroep SVB in kaart
gebracht?

In de rapportage van de werkgroep SVB is te lezen welke ontwikkelingen ten grondslag liggen
aan de strategische uitgangspunten. Samengevat komt het er op neer dat de behoefte naar
sociale huurwoningen op het eiland blijft. Dit geldt voor vrijwel alle kernen, als zijn er wel
duidelijke verschillen zichtbaar. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van een vraag naar
meer appartementen en levensloopbestendige woningen, met name in het goedkope en
betaalbare segment. Meer informatie rondom de toekomstige behoeften van huurders en
woningzoekenden is terug te vinden in de volledige rapportage van de werkgroep.

In de volledige rapportage van de werkgroep worden alle strategische uitgangspunten
onderbouwd met observaties en aandachtspunten die worden gedragen door de vier corporaties.
In deze rapportage wordt ook dieper ingegaan op het onderwerp duurzaamheid, dit is één van de
speerpunten van de fusiecorporatie.
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Vragen en antwoorden vanuit tafelgesprekken (2/7)
#

Vraag of opmerkingen

Antwoord

17

Verkoopbeleid niet beperken tot
alleen wensportefeuille

Voor de fusiecorporatie geldt dat het verkoopbeleid in eerste aanleg in stand blijft zoals dat nu
het geval is voor het bezit van de vier afzonderlijke corporaties tot er een gemeenschappelijk
nieuw beleid wordt geformuleerd. De werkgroep SVB heeft hiervoor reeds uitgangspunten
opgesteld.
Het huidige verkoopbeleid komt voort uit de wens om te komen tot keuzevrijheid voor zittende
huurders die een woning willen kopen, het bevorderen van het eigen woningbezit op het eiland
en het vergroten van de leefbaarheid in wijken en buurten door differentiatie van het bezit. Het
beleid beperkt zich dus niet alleen tot de wensportefeuille. De wensportefeuille is echter wel van
belang: aan welke huurwoningen is behoefte (en welke woningen label je voor verkoop) en hoe
kan een corporatie door verkoop van bestaande woningen middelen vrijmaken om te investeren
in nieuwbouw van nieuwe woningen waar behoefte aan is.
Het uitgangspunt is sowieso dat opbrengsten vanuit verkoop altijd ten goede komen van de
woningvoorraad.

18

Zijn er voldoende woningen voor
senioren?

Op dit moment niet. Momenteel bestaat de voorraad van de vier corporaties voornamelijk uit
eengezinswoningen die primair bestemd zijn voor families. Een aantal senioren heeft echter
behoefte aan kleinere seniorenwoningen (denk bijvoorbeeld aan nultredenwoningen). De groep
senioren is ook nog groeiend op het eiland.
Dit vraagt primair om herstructurering van het bezit. Deze opgave heeft bij de vier corporaties
een hoge prioriteit en dat is niet anders voor de fusiecorporatie. Door de fusie ontstaat er een
meer robuuste organisatie met meer slagkracht en een integrale volkshuisvestelijke visie over
het eiland waarop deze herstructurering efficiënter en effectiever kan worden aangepakt.
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Vragen en antwoorden vanuit tafelgesprekken (3/7)
#

Vraag of opmerkingen

Antwoord

19

Kijk goed naar de
vochtproblematiek

In de werkgroep Strategisch Vastgoed- en Voorraadbeleid is veelvuldig aandacht geweest voor de
gebreken en tekortkomingen waar sommige oudere woningen mee kampen. De meest evidente
hiervan is de hoge mate van geluidsoverdracht en daarmee geluidsoverlast, maar ook de
vochtproblematiek is aan bod gekomen. Door de kwaliteit van woningen beter in de gaten te
houden wil de fusiecorporatie dergelijke problemen in de toekomst verhelpen en voorkomen.

20

Hoe zorg je voor een goede
harmonisatie van woonlasten,
gelet op de duurzaamheidsopgave
die er ligt voor het bestaande
bezit?

We realiseren ons dat het voor huurders uiteindelijk om de totale woonlasten gaat, dus de
optelsom van huur en energielasten. Dat betekent onder andere dat er wordt gekeken naar het
beter isoleren van woningen en naar alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen om zo het
wooncomfort te verhogen én tegelijkertijd de woonlasten te verlagen. Als er sprake is van een
huurverhoging door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, dan moet de huurder
dat merken in een verlaging van de energielasten, waardoor zijn of haar totale woonlasten lager
worden.

21

Het concept van gebiedsgericht
werken vraag nog om een verdere
uitwerking. Wat doe je bijvoorbeeld
wel en wat doe je niet? Er moet
absoluut voorkomen worden dat
we met ‘eilandjes op het eiland’
gaan werken door voldoende te
rouleren.

Dit wordt gedeeld door de werkgroep en de stuurgroep en is een belangrijk aandachtspunt voor
de uitwerking in de volgende fase.
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#

Vraag of opmerkingen
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22

Hoe kom je tot een dergelijke
transformatie richting
gebiedsgericht werken en zorg
voor goede interne communicatie
met voldoende transparantie?

De transformatie, de uitwerking daarvan en de communicatie daarover zijn aandachtspunten voor
de volgende fase. De werkgroep en stuurgroep herkennen dat dit een stevige opgave is. Daarom
starten we in de beginfase ook met een vertrouwd organisatiemodel en onderzoeken we de
mogelijkheden van een andere werkwijze eerst diepgaander voordat we ingrijpende keuzes
maken.

23

De werkgroep Klant en Organisatie
formuleert wel erg veel
kernwaarden, is dat wel handig?

De vier corporaties hebben op basis van hun verleden, cultuur en normen en waarden
afzonderlijk van elkaar kernwaarden ontwikkelt. De werkgroep Klant en Organisatie kwam er
achter dat deze kernwaarden eigenlijk best wel op elkaar lijken. Om er voor te zorgen dat elk van
de vier corporaties zich herkent in de kernwaarden en deze met veel vertrouwen uitdraagt in de
fusiecorporatie, is er gekomen tot een lijstje met zeven breed gedragen kernwaarden. Mogelijk
dat in een later stadium deze worden ‘ingedikt’ tot een kleiner aantal. De kernwaarden moeten
geen doel op zich zijn.

24

De werkgroep Klant & Organisatie
geeft aan dat klantbewustzijn erg
belangrijk is voor de
fusiecorporatie. Hoe kan dat
gemonitord worden?

Dat moet onder meer blijken uit de tevredenheid van huurders en woningzoekenden. Deze wordt
periodiek gemeten door een onafhankelijk bureau. Daarbij kunnen ook vragen worden
opgenomen over hoe huurders het inlevingvermogen van de corporatie en haar medewerkers
ervaren.

Bijlagen - Het wenkend perspectief van de fusiecorporatie - concept

74

Vragen en antwoorden vanuit tafelgesprekken (5/7)
#

Vraag of opmerkingen

Antwoord

25

Hoe wordt de bijbehorende cultuur
‘aangeleerd’?

De werkgroep Klant en Organisatie heeft met elkaar gesproken over de gewenste cultuur binnen
de fusiecorporatie. Dat levert een gedragen beeld op en dat is een belangrijke eerste stap. Maar
dat betekent uiteraard niet dat het vanaf dag één al sprake is van die cultuur. Het ‘aanleren’
vraagt om een verdere verdieping waarin medewerkers met elkaar in gesprek gaan,
leidinggevenden hen hierin coachen en zelf voorbeeldgedrag vertonen. Dat vraagt om veel
aandacht hiervoor, waarbij een groot project als een fusie een goede drager kan zijn om hier met
elkaar aan te werken. Dat kost tijd en vraagt om goede begeleiding en een heldere visie.
Hiervoor heeft de werkgroep Klant en Organisatie ook een aantal handvatten geboden.

26

Het woord ‘vertrouwen’ mist in het
verhaal van Klant en Organisatie.
Vertrouwen is toch een van de
belangrijkste pijlers om op voort te
borduren?

Dat klopt absoluut. Niemand vaart wel zonder een gezonde dosis vertrouwen en dat geldt niet in
de laatste plaats voor de fusiecorporatie. In de gewenste cultuur komt vertrouwen wel terug,
onder meer in de vorm van het ruimte creëren voor eigen verantwoordelijkheid.
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Vraag of opmerkingen
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27

Inlooppunten in Goedereede en
Ooltgensplaat zijn belangrijk.
Evenals dat medewerkers langs
kunnen komen. De huurders zien
graag beide opties terug in de
fusiecorporatie.

Zie antwoord op vraag 10 t/m 13.

28

Overleg met de gemeente over
mogelijke samenwerkingen. Dat
geldt ook voor zorgpartijen

De gemeente en zorgpartijen zijn belangrijke stakeholders, nu al en in de toekomst zeker. De
gemeente staat naar verwachting ook positief tegenover een fusie, omdat er dan één grotere en
sterkere corporatie ontstaat waar men eenvoudiger mee kan samenwerken. Voor zorgpartijen
geldt dit ook.

29

Passen de huidige medewerkers
bij de uitgangspunten en het
organisatiemodel dat door de
werkgroep Klant en Organisatie
wordt geschetst.

Op dit moment is de klanttevredenheid van de vier corporaties hoog. Dat is vooral een verdienste
van de medewerkers die dagelijks contact hebben met de klanten. De nieuwe organisatie biedt
medewerkers die dat willen de mogelijkheid om verder door te groeien en zich verder te
ontwikkelen. De medewerkers hebben aangegeven daar zeer open voor te staan. De nieuwe
corporatie zal daar met een gericht opleidingstraject ondersteunen.

30

Is het wel zo dat door een meer
diverse vastgoedportefeuille van
de fusiecorporatie, de
medewerkers meer mogelijkheid
krijgen om hun vakmanschap te
vergroten of wordt het werk juist
specialistischer?

Dat is misschien een definitiekwestie. Een grotere corporatie heeft een bredere en meer
gevarieerde vastgoedportefeuille in meer kernen dan iedere corporatie nu. Daaraan werken
vraagt meer van het vakmanschap van medewerkers, er komen immers meer en meer diverse
soorten vragen aan bod. Tegelijkertijd worden sommige functies inderdaad specialistischer, wat
ook vraagt om verdere professionalisering van die medewerkers om ook een echte specialist op
dat gebied te worden. We zullen dit in de rapportage nog wat verder verduidelijken.
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31

Wat is de impact van een fusie op
het scheiden van het DAEB en
niet-DAEB bezit van de vier
corporaties? Moeten we hiervoor
een splitsingsvoorstel opstellen?
Wat betekent dit voor de dagelijkse
gang van zaken en administratieve
lastendruk?

Op dit moment maken de vier corporaties gebruik van de mogelijkheid om geen administratieve
scheiding aan te brengen tussen hun DAEB bezit en hun niet-DAEB bezit (= duurdere woningen
en commercieel vastgoed). Er geldt voor alle vier de corporaties een verlicht regime wat
betekent dat zij een vrijstelling hebben voor het splitsen van de balans. Wel moeten de
corporaties hun kasstromen scheiden naar DAEB en niet-DAEB. Na de fusie komen de
corporaties niet meer in aanmerking voor het verlicht regime en moeten zij zowel balans als
kasstromen scheiden. Dit is een administratieve scheiding, die op geconsolideerd niveau geen
financiële impact heeft. Wel geldt dat door de scheiding een administratieve interne lening
tussen DAEB en niet-DAEB moet worden opgetuigd. Finance Ideas heeft dat al meegenomen in
haar berekeningen. Wat betreft de bedrijfsmatige impact geldt dat de verplichte scheiding een
lichte verzwaring van de administratieve lasten oplevert, naast de scheiding van kasstromen ook
de scheiding van de balans gemaakt moet worden. Dit betekent wel enige extra
werkzaamheden. We zullen dit opnemen als een nadeel in het Wenkend Perspectief.

Sfeerimpressie van de
klankbordbijeenkomst

> 50 deelnemers

Sfeerimpressie klankbordbijeenkomst

In totaal waren er op 27
augustus 2018 ruim 50
deelnemers die zich hebben
verzameld bij het Paviljoen
van ‘Zoet of Zout’ te
Stellendam.

Een gemengd gezelschap
Tijdens de bijeenkomst waren
naast de bestuurders en
externe adviseurs leden
aanwezig van alle RvC’s,
ondernemingsraden,
huurders-organisaties en
ledenraden / algemene
vergadering, verdeeld over
twee sessies.

“Door van elkaar te
leren kunnen we
sterker worden,
verschillen tussen de
corporaties moet je
als kans zien”

“Ik hoop vooral
dat het belang
van de huurders
hoog in het
vaandel blijft
staan”
“We leggen de lat wel
heel erg hoog..”

“Zo snel mogelijk fuseren!”

Inhoudelijke en constructief

“Ik wens alle
bestuurders heel veel
sterkte en vooral
wijsheid toe om tot een
goed resultaat te
komen”

Er zijn ruim 30 vragen en
opmerkingen schriftelijk
ingediend naar aanleiding van
de bijeenkomst. Daarnaast
zijn gedurdende de sessie
nuttige vragen gesteld en
discussies gevoerd aan de
verschillende tafels.

VI: Detailoverzicht
volgende
stappen in het
fusietraject
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Detailoverzicht volgende stappen in het fusietraject
11 sep

sep

okt

sep/okt

• Ondertekening van fusieovereenkomst in stuurgroep
• Goedkeuring fusieovereenkomst door RvC’s
• Goedkeuring fusieovereenkomst door ledenraden en de ALV’s
• Advies OR’en over fusieovereenkomst

nov

• Instemmingsaanvraag huurdersorganisatie en huurders anders
dan van woongelegenheden op voorgenomen besluit tot fusie

nov

• Zienswijze gemeente Goeree-Overflakkee op voorgenomen
besluit tot fusie
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Detailoverzicht volgende stappen in het fusietraject
jan

dec/jan

jan/feb

jan/feb

• Opstellen fusievoorstel en ondertekening door besturen en RVC’s
• Advies OR’en op fusiebesluit (inclusief statuten en benoeming bestuur en
RvC)
• Goedkeuring WSW op voorgenomen fusie
• Aanvraag goedkeuring Aw voor fusie

jan/mrt

• Deponering van het fusievoorstel en landelijke aankondiging (één maand
verzetstermijn)

apr/mei

• Oproeping voor ledenvergaderingen c.q. ledenraden voor het nemen van het
definitief besluit tot fusie

mei

eind juni

• Definitief besluit tot fusie door de ledenvergaderingen c.q. ledenraden
• Fusieakte (de fusie wordt 1 dag na het tekenen van de akte van kracht)

VII: Bevoegdheden
ledenraad
fusiecorporatie
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Bevoegdheden ledenraad fusiecorporatie
Overzicht bevoegdheden ledenvergadering/ledenraad – huidig en voorstel nieuw1
Bevoegdheden

FidesWonen

Beter Wonen
Goedereede

Beter Wonen
Ooltgensplaat

Woongoed
GO

Besluiten tot het wijzigen van de statuten en de ontbinding
van de vereniging

X

X

X

X

X

Besluiten tot fusie en splitsing van de vereniging

X

X

X

X

X

Besluiten tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm

X

X

X

X

X

Vaststellen jaarrekening en het jaarverslag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Goedkeuring van de begroting
Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het
gevoerde beleid

X

Het verlenen van decharge aan de RvC voor het gevoerde
beleid

Nieuw

Adviesrecht aan RvC over benoeming bestuurder2

X

X

X

X

X

Bevoegdheid tot het ontnemen van het bindende karakter
van de voordracht voor een RvC-lid door de
huurdersorganisatie (indien op die vergadering een aantal
stemmen kan worden uitgebracht dat ten minste de helft
bedraagt van het aantal stemmen dat door de
stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht)

X

X

X

X

X

[1] Dit overzicht is gebaseerd op de statuten van de vier verenigingen. Eventuele in reglementen of overeenkomsten aan de leden toegekende bevoegdheden zijn niet
meegenomen.
[2] Art. 25 lid 4 Woningwet.
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Bevoegdheden ledenraad fusiecorporatie
Bevoegdheden

FidesWonen

Beter Wonen
Goedereede

Beter Wonen
Ooltgensplaat

Woongoed
GO

X

X

X

X

X

X
indien
daarmee ten
minste
EUR
3.000.000,–
gemoeid is

X
indien
daarmee ten
minste
EUR
3.000.000,–
gemoeid is

X
indien
daarmee ten
minste
EUR
600.000,–
gemoeid is

X
indien
daarmee
ten minste
EUR
1.000.000,
– gemoeid
is

X
Indien
daarmee
ten
minste
EUR
3.000.000
,–
gemoeid
is

een voorstel tot wijziging van de statuten

X

X

X

X

X

een voorstel tot ontbinding van de toegelaten instelling

X

X

X

X

X

aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van
betaling van de toegelaten instelling

X

X

X

X

X

het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van
de toegelaten instelling met een andere rechtspersoon of
vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in
een commanditaire vennootschap of vennootschap onder
firma, indien deze samenwerking of verbreking van
ingrijpende betekenis is voor de toegelaten instelling

het doen van een investering ten behoeve van de
volkshuisvesting

Nieuw
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Bevoegdheden ledenraad fusiecorporatie
Bevoegdheden

FidesWonen

Beter Wonen
Goedereede

Beter Wonen
Ooltgensplaat

Woongoed
GO

Nieuw

gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort
tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de toegelaten instelling

X

X

X

X

X

ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de toegelaten instelling
of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon
of vennootschap daarin werkzaam zijn

X

X

X

X

X

het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende
en infrastructurele aanhorigheden van de toegelaten
instelling, het daarop vestigen van een recht van erfpacht,
opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de
economische eigendom daarvan,
tenzij met het betrokken bestuursbesluit een bedrag van
minder dan [zie kolom] gemoeid is dan het betrokken besluit
transacties betreft tot woongelegenheden van welke de
beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die
persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van
die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben

X
[EUR
1.000.000]

X
[EUR
1.000.000]

X
[EUR 200.000]

X
[EUR
1.000.000]

X
[EUR
1.000.000
]

het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen
werkzaamheden in de gemeenten waar de vereniging feitelijk
werkzaam is

X

X

X

X

X
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Bevoegdheden ledenraad fusiecorporatie
Bevoegdheden

FidesWonen

Beter Wonen
Goedereede

Beter Wonen
Ooltgensplaat

Woongoed
GO

Nieuw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Een
wijziging
daarvan
met meer
dan tien
procent

vaststelling wijziging van het bestuursreglement

voorstel tot wijziging van de rechtsvorm

voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en het
jaarverslag, het volkshuisvestelijk verslag en het overzicht
van de overige verantwoordingsgegevens

X
een wijziging
daarvan met
meer dan tien
procent

X

X

X
een
wijziging
daarvan
met meer
dan tien
procent

vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële
meerjarenplanning

X

X

X

X

X

het uitgeven van schuldbrieven

X

X

X

X

X

vaststelling dan wel wijziging van de begroting
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Bevoegdheden ledenraad fusiecorporatie
Bevoegdheden

FidesWonen

Beter Wonen
Goedereede

Beter Wonen
Ooltgensplaat

Woongoed
GO

het bezwaren van onroerende zaken
tenzij met het betrokken bestuursbesluit een bedrag van
minder dan [zie kolom] gemoeid is dan het betrokken besluit
transacties betreft tot woongelegenheden van welke de
beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die
persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van
die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben

X
[EUR
1.000.000]

het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een ander verbindt

X
[EUR
1.000.000]

X
[EUR 200.000]

X
[EUR
1.000.000]

X
[EUR
1.000.000
]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

het oprichten van andere rechtspersonen

X

X

X

X

X

het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de
vereniging op hoofdlijnen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het
financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-,
beleggings-, en treasurystatuut

het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een
dochtermaatschappij van de vereniging alsook op aandelen
die een deelneming van de vereniging vormen

X

Nieuw
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Bevoegdheden ledenraad fusiecorporatie
Bevoegdheden

de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de vereniging
en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de
visitatie

FidesWonen

Beter Wonen
Goedereede

Beter Wonen
Ooltgensplaat

Woongoed
GO

X

X

X

X

Nieuw

X

Toelichting adviesrecht algemene vergadering aan RvC voor goedkeuring bestuursbesluiten:
Het bestuur van een vereniging moet op grond van artikel 26 lid 1 Woningwet bepaalde bestuursbesluiten ter goedkeuring voorleggen aan haar RvC. De RvC moet
voordat hij goedkeuring verleent aan het bestuur, schriftelijk advies vragen aan de algemene vergadering (artikel 26 lid 2 Woningwet). Dit adviesrecht geldt voor
de bestuursbesluiten die op grond van de wet zijn onderworpen aan de goedkeuring van de RvC, maar ook voor alle andere in de statuten opgenomen
bestuursbesluiten. In de toekomst kunnen bepaalde bevoegdheden worden vastgelegd in het bestuursreglement in plaats van de statuten om zo de flexibiliteit te
vergroten.
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