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Terugblik 2021 en vooruitblik 2022

Het gewone normaal
Onze speerpunten voor 2021 waren luisteren, bouwen
en groeien. Op deze thema’s realiseerden wij bijna
alles wat we ons hadden voorgenomen in ons
jaarplan voor 2021. Allereerst kijk ik hierop terug en
daarna blik ik vooruit naar 2022.
‘Het oude normaal’, ‘het nieuwe normaal’: woorden die
onlosmakelijk verbonden zijn met de coronapandemie.
Als ik terugkijk naar 2021 en het begin van 2022,
merk ik dat l’escaut steeds flexibel heeft weten in te
spelen op de omstandigheden. Die flexibiliteit lijkt
voor ons vooral ‘het gewone normaal’ te zijn. Zo waren
de collega’s creatief in manieren om de dagelijkse
dienstverlening aan onze klanten te laten doorgaan.
Daarbij zochten zij regelmatig de grenzen van de
mogelijkheden op. Dat gold ook voor onze nieuwbouw-,
renovatie-, duurzaamheids- en onderhoudsprojecten.
Die zijn grotendeels volgens planning doorgevoerd. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet altijd kon zoals
wij gewend waren. Soms omdat de coronamaatregelen
het niet toestonden, maar ook door tekorten aan
bouwmaterialen als gevolg van toeleveringsproblemen.
Het afgelopen jaar ervoeren wij de nieuwe
mogelijkheden van het thuiswerken. Overigens waren
we daar al redelijk op voorbereid. Het nieuwe werken,
dat we in 2015 omarmden, zorgde ervoor dat vrijwel
iedereen snel thuis aan de slag kon. Door de verbeterde
digitale vergaderfaciliteiten leerden wij efficiënt
vergaderen, leidinggeven op afstand en combinaties
maken van online en fysiek vergaderen. In 2021 hebben
we ons beleid op het nieuwe werken aangepast, wat
resulteerde in een beleid voor hybride werken. Onze
medewerkers zijn volledig vrij in waar en wanneer
zij willen werken en l’escaut faciliteert een goede
thuiswerkplek.
Toch gebeurde in 2021 ook heel veel juist níet thuis,
bijvoorbeeld in onze samenwerking met bewoners. Zo
gaven wij onze extern-gerichte werkwijze verder vorm.
In deze werkwijze hebben bewoners een belangrijke
inbreng in de besluitvorming rondom hun woningen
en buurten. Waar wij eerder na een grondige studie
onze keuzes voor sloop en nieuwbouw of ingrijpende
renovatie aan de bewoners vertelden, doen we dat nu
anders. Wij kiezen er nu bewust voor om de bewoners
veel intensiever bij dit soort keuzes te betrekken.

Luisteren
l’escaut heeft als belangrijke maatschappelijke
speler veel te bieden. We zijn ervan overtuigd
dat wij met name in de dialoog met bewoners,
huurdersvereniging HvL en andere stakeholders,
nog veel meer én beter invulling kunnen geven aan
onze rol.

Bouwen
De komende jaren bouwt l’escaut een paarhonderd
nieuwe, zeer duurzame woningen en gaan we
verder met het verduurzamen van bezit.

Groeien
De wens om ons meer te laten beïnvloeden door
bewoners en andere stakeholders vraagt van ons
als organisatie om ons verder te ontwikkelen, tot
die professionals die nodig zijn om invulling te
geven aan deze maatschappij-gedreven rol.

Het project Crocuslaan is daarvan een goed
voorbeeld. Collega’s voerden intensieve gesprekken
met bewoners, er is een projectteam van bewoners
en l’escaut-professionals samen en we organiseerden
bouwstenensessies, waarin we verschillende scenario’s
vergeleken. Hiermee haalden we veel informatie op bij
de bewoners. Wat leeft er onder hen? Hoe denken zij
erover? Wat vinden zij belangrijk? Zo wisselden we veel
informatie uit en bespraken we allerlei onderwerpen. Een
verrassende en nieuwe aanpak, waardoor de sociale
verbinding in de wijk zo goed mogelijk in stand blijft.
Het project Wonen en Werken is een mooi voorbeeld hoe
wij invulling willen geven aan onze rol als maatschappijgedreven organisatie. Door het bundelen van krachten,
in dit geval met Orionis, gemeente Vlissingen,
Woongoed Middelburg en Zeeuwland helpen wij mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt om werk(ervaring) te
krijgen.
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Veel bewoners spreken over l’escaut en andere
corporaties als ‘de woningbouw’. In 2021 maakten wij
die naam opnieuw waar: in de Scheldewijk realiseerden
wij 24 eengezinswoningen waar de nieuwe bewoners
heel blij mee zijn, mede omdat zij in een prachtige
nieuwe buurt zijn komen wonen. Verder zijn de
voorbereidingen begonnen voor de andere plots in de
Scheldewijk, zodat wij over een paar jaar in totaal 200
nieuwe duurzame woningen realiseren in verschillende
gewone, maar ook experimentele woonvormen. Op
het Ravesteynplein vorderde de nieuwbouw gestaag:
de eerste 47 woningen leverden we in 2021 op en er is
veel belangstelling voor. In 2021 ontwikkelden we onze
nieuwe website en ons klantportaal verder door.

Beide zijn gericht op het gemak van de bewoners. Zo
kunnen huurders online een reparatieverzoek indienen,
huurzaken regelen, huur opzeggen of een virtuele toer
maken langs de geplande nieuwbouw.
Ik ben ook erg te spreken over ons nieuwe
ondernemingsplan, dat wij deels digitaal en deels
fysiek met HvL, stakeholders, huurders en collega’s
tot stand hebben weten te brengen. Een van de
opvallende discussiepunten was hoe we korte-termijn
woonknelpunten kunnen oplossen zonder dat dit
leidt tot toekomstige leegstand. Daarom gaan wij ons
meer richten op flex-wonen. In 2022 gaan wij met de
gemeente op zoek naar de mogelijkheden.

Bestemming Betrokken Buurt

Ondernemingsplan 2022 - 2026 en verder
De betrokken Buurt

De basis

Gericht

Onze rollen

op maatschappelijke opgaven

in de betrokken buurt

Bewoners die zichzelf kunnen redden omdat ze elkaar weten te
vinden. Als ze iets nodig hebben, voor een gezellig praatje of om
elkaar aan te spreken. Op zaken die goed gaan of beter kunnen.
Zodat we samen bouwen aan een omgeving die veilig is en
schoon. Waar zoveel sociale draagkracht is dat iedereen kansen
krijgt. Om prettig te leven en te werken. Nu maar zeker ook in de
toekomst. Dat is waar wij het voor doen. Dat is waar wij naartoe
gaan. Bestemming Betrokken Buurt.

l’escaut heeft altijd een kernmissie, en dat is zorgen voor
duurzame, betaalbare, beschikbare woningen. We zijn er voor
onze huidige én nieuwe bewoners, omdat onze doelgroep recht
heeft op een goede woning. Deze basis staat altijd voorop. Dit
betekent dat wij onze financiën en organisatie op orde hebben,
wij betrouwbaar zijn en huurders zekerheid bieden, en dat we
waar nodig grenzen trekken en kaderstellend zijn.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke
opgaven willen we weten wat er speelt in onze buurten. Op grond
daarvan kunnen we oplossingen vinden met maatschappelijk
partners én bewoners en daar een rol in pakken. Ook al is dat
voor ons niet een vanzelfsprekende rol.

We zullen altijd blijven werken aan de basis.
Tegelijkertijd hebben we een unieke positie om als
maatschappij gedreven speler buurten krachtiger
en leefbaarder te maken. In de Betrokken Buurt
pakken we verschillende rollen. Een uitgebreidere
toelichting van de rollen hieronder is te lezen op
losse posters.

Dit blijven we doen

Onze bestemming

Onze rol voor bewoners:
samenwerken aan
(veer)krachtige buurten

Routes

Onze rol in de omgeving:
bijdragen aan een prettige,
schone en veilige omgeving

Hier gaan we aan werken
Dit zijn de 5 belangrijkste
routes richting de bestemming
met een aantal doelen. Dit
wordt verder uitgewerkt
tot een gedetailleerde
programmaplaat.

Hoofddoel:
Optimale mix van
bewoners
t.b.v. leefbaarheid en
samenredzaamheid

Hoofddoel:
Buurten zijn
samenredzaam

Hoofddoel:
Afstemmen van vastgoed
op behoeften en wensen
van bewoners en buurten.

2040

2040

Hoofddoel:
l’escaut heeft een CO2neutrale, klimaatadaptieve
woningvoorraad
en verder

Een duurzame woning is
de standaard en voor al
onze bewoners bereikbaar
en betaalbaar

2040

Versterkte zelfen samenredzaamheid
Weten wat speelt
in buurten en waar
behoeftes liggen

2030

Patroonherkenning en
structureel doelgerichte
interventies
2026

Doorstroming is vergroot

2030

2026

Route:
Kennis van beleving en
behoeftes van bewoners

Overtuigingen

Hier geloven we in

2040

Route:
Passend vastgoed
voor doelgroepen

In de route naar de Bestemming Betrokken Buurt worden we
geleid door een aantal overtuigingen en principes. Samen met
onze kernwaarden vormt dit de basis van alles wat we doen.

2030

De meeste medewerkers
gedragen zich naar de
kernwaarden, overtuigingen
en principes
2026

2030

2026

Route:
Preventie
met partners

l’escaut bouwt
circulair en
klimaat adaptief

Nieuwe woonconcepten
en flexwoningen

Route:
Betaalbare en
duurzame woningen

Route:
Mensgerichte,
kundige organisatie

Principes

Onze rol voor woningen:
woningen en buurten
voorbereiden op de toekomst
Onze rol voor medewerkers:
ruimte en richting geven
om betrokken te zijn

Kernwaarden

Zo werken we

Dit kenmerkt ons

Betrokken en
professioneel

We geloven dat we als
maatschappij gedreven speler
verder moeten kijken dan onze
woningen om onze doelgroep
van dienst te zijn.

We geloven erin om de buurt
in zijn geheel in zijn kracht te
zetten.

We geloven dat werken
vanuit gelijkwaardigheid
de samenredzaamheid en
betrokkenheid van bewoners
stimuleert.

We weten wat er speelt en
werken vanuit begrip voor onze
huurders: Luisteren, denken,
doen.

Onze rol met lokale partners
en andere corporaties:
ruimte bieden en samenwerken
aan innovatie

Hoofddoel:
l’escaut is een effectieve,
professionele organisatie
waar iedereen zou willen werken

We weten de balans te
vinden tussen zakelijkheid en
betrokkenheid. En tussen regels
en maatwerk. Zowel intern als
extern.

We zoeken actief naar partners
in de buurt om de krachten mee
te bundelen.

Wij staan dichtbij genoeg om
open te staan voor problemen
en wensen van bewoners en
houden tegelijk voldoende
afstand om passende
oplossingen te bieden.

Enthousiasme
We hebben enthousiasme voor
initiatieven, onze woningen en
onze buurten. En we hebben
alle ervaring die nodig is om
vervolgens de beloften na te
komen.

Gelijkwaardig
en zuiver
Onze partners en bewoners
zien we als gelijkwaardig. We
brengen allemaal onze eigen
expertise in. Met respect
voor elkaar en volledige
transparantie.
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Het nieuwe jaar zal ook in het teken staan van het
vertalen van het ondernemingsplan naar concrete
projecten om de beoogde doelen te realiseren. Wij
gaan door met het verder vormgeven van onze
maatschappijgedrevenheid, klantgerichtheid,
participatie, verduurzaming en nieuwbouw. In 2022
beginnen wij met het Programma Aardgasvrije Wijken
(PAW), waarin wij samen met de gemeente Vlissingen,
woningeigenaren en huurders de komende 10 jaar
ruim 600 woningen aardgasvrij maken of daarop
voorbereiden. Dat is een belangrijke stap in de
verduurzaming en CO2-reductie. Bovendien helpt het
om ervaring op te doen voor het verder aardgasvrij
maken van woningen. De kennis en ervaringen delen
wij niet alleen binnen Vlissingen maar ook met andere
steden binnen en buiten Zeeland. Inmiddels zijn er 64
gemeenten in Nederland die een PAW kennen en hun
ervaringen delen.
Mede door corona is 2021 een bewogen jaar geweest.
Het heeft ons doen beseffen dat l’escaut huurders
in moeilijke tijden bij elkaar brengt, bijvoorbeeld met
de lichtgevende kerstbomen die zijn geplaatst voor
de bewoners van de Regenboogflats, waar veel
alleenstaanden wonen. Het heeft ons óók doen beseffen
hoe belangrijk goede relaties zijn. We hebben gezien
dat een crisis mensen bij elkaar kan brengen, maar
ook uit elkaar kan jagen. Tijdens het schrijven van dit
jaarverslag is het oorlog in Oekraïne. Ook in 2022 zal er
van ons worden verwacht dat we flexibel en creatief zijn
en onze grenzen opzoeken. Wij gaan daar onverminderd
mee door. Zuiver, betrokken en professioneel.

Jan Leo van Deemter
directeur-bestuurder

“Mede door corona
is 2021 een bewogen
jaar geweest. Het
heeft ons doen
beseffen dat l’escaut
huurders in moeilijke
tijden bij elkaar
brengt.”

l’escaut
Jaarverslag 2021

7

8

l’escaut
Jaarverslag 2021

Organisatieontwikkeling

l’escaut
Jaarverslag 2021

Organisatieontwikkeling
Hybride werken
Als gevolg van de coronamaatregelen werkten onze
medewerkers sinds het voorjaar van 2020 zoveel
mogelijk thuis. In 2021 was dat niet anders. Het
afgelopen jaar hebben we ons beleid voor het nieuwe
werken (uit 2015) een moderniseringsslag gegeven
en het hybride werken ingevoerd. Vanuit dat beleid
kan iedere thuiswerkende medewerker op kosten van
l’escaut een thuiswerkplek inrichten.

Website en klantportaal
In 2021 zijn we het recent opgeleverde klantportaal
verder gaan promoten onder de huurders van l’escaut.
We zien dat een derde van de huurders een Mijn
l’escaut-account heeft geactiveerd en dat ongeveer
een kwart van de reparatieverzoeken inmiddels online
wordt ingediend. Ook intern hebben we een digitale
ontwikkeling doorgemaakt. Sinds juni is een nieuw
intranet in gebruik genomen: een sociaal platform waar
we met elkaar kunnen samenwerken, communiceren en
kennisdelen. Het systeem bevordert de betrokkenheid
van medewerkers bij l’escaut en stimuleert onderlinge
interactie. In 2022 breiden wij de functionaliteiten van
ons klantportaal en intranet verder uit.

Teamplannen
In 2021 hebben bijna alle teams een teamplan gemaakt.
Mede vanwege het tweede coronajaar is het helaas niet
gelukt om dat voor alle teams te realiseren. Vooral door
het gemis van live-bijeenkomsten zijn we minder ver
dan we wilden. Enkele teams die het wel is gelukt een
teamplan te maken, zijn daar vervolgens ook actief mee
aan de slag gegaan. Zo hebben verschillende teams een
tips- en tops-sessie gehouden, om te kijken wat we goed
doen en wat beter kan. Een voorbeeld dat andere teams
in 2022 gaan volgen!

Personeelsontwikkeling
l’escaut wil zich optimaal inzetten voor haar huurders.
Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en er valt
voortdurend bij te leren. l’escaut vindt het belangrijk dat
medewerkers hun kennisniveau op peil houden en zich
blijven ontwikkelen.
Sinds 2020 is het mogelijk online trainingen te volgen via
de academie van Zuidwestsamen Werkt, een digitale
leeromgeving speciaal voor medewerkers binnen de
woningcorporatiesector. Zuidwestsamen Werkt is een
samenwerkingsverband van voornamelijk Zeeuwse

corporaties. Het trainingsaanbod loopt uiteen van
digitale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en
veiligheid, tot leiderschapstrainingen en financiën. In
2021 hebben we samen met de andere corporaties
leerlijnen voor sleutelfuncties opgesteld. Ook hebben we
de corporatieacademie op gezette tijden gepromoot,
om zo de ontwikkeling van onze medewerkers te
stimuleren.
Afgelopen jaar zijn we verder gegaan met de
organisatie-brede training Feedback geven
en nemen. Ook hier zat corona ons dwars. Een
aantal trainingsmomenten is uitgesteld, omdat
deze vaardigheid volgens ons beter in een fysieke
bijeenkomst kan worden geleerd. Zodoende is deze
training nog niet afgerond, maar we voorzien het einde
van deze cursus in het voorjaar van 2022.

Gezondheid
Onze beleid inzake corona was het zoveel mogelijk
volgen van de overheidsmaatregelen. Doordat we ons
goed aan deze maatregelen hielden, waren er weinig
besmettingen te herleiden naar de kantooromgeving.
Ook toen de overheid de maatregelen versoepelde en
we tijdens de zomermaanden weer af en toe op kantoor
konden werken, deden we dat gecontroleerd. Ons
ziekteverzuim dat niet aan corona gerelateerd was, bleef
helaas hoog, maar daalde gestaag naarmate het jaar
vorderde. Het ziekteverzuim heeft vooral te maken met
langdurige ziekteverzuimdossiers. Begin 2021 is hiervoor,
in samenwerking met de Arbounie, een onderzoek
opgestart. Dit was vooral bedoeld om te kijken wat wij
konden verbeteren. Een aantal aanbevelingen uit deze
rapportage is opgevolgd, zoals het onder de aandacht
brengen van de FLOW stressmanager bij het personeel.
Dat is een tool vanuit het Fonds Leren en Ontwikkelen
Woningcorporaties (FLOW), die medewerkers kunnen
gebruiken om hun stress te meten en hier iets aan
te doen. Ook is het onderwerp ‘ervaren werkstress’
structureel op de agenda’s gezet van het MT en de
OR. Verder hebben we het begrip ‘vitaliteit’ wat verder
uitgewerkt, door onder meer wandelen tijdens werktijd
te promoten (wandeloverleg) en vanuit onze kantine
alleen een gezonde lunch aan te bieden.
Om nog meer grip te krijgen op het langdurig
ziekteverzuim hebben we eind 2021 een gespecialiseerde
casemanager ingehuurd.
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Informatiebeveiliging
In 2021 zijn er geen grote beveiligingsincidenten
geweest. Dit is mede het gevolg van de terugkerende
bewustwordingscampagne op het gebied van privacy
en informatiebeveiliging door het team Informatie &
Automatisering. Een ingehuurde ethische hacker heeft
aan medewerkers phishing mails gestuurd om hun
alertheid te testen. De resultaten van dit onderzoek
zijn met medewerkers besproken. Ondanks de diverse
maatregelen kan er geen zekerheid worden gegeven
dat er in de toekomst geen datalek of technische
verstoringen plaatsvinden.

“Het afgelopen jaar
hebben we ons beleid
voor het nieuwe
werken (uit 2015) een
moderniseringsslag
gegeven en het
hybride werken
ingevoerd.”
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Financiële
continuïteit
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Financiële continuïteit
l’escaut staat er financieel goed voor maar
er zijn ook flinke uitdagingen, zoals de
forse overheidsheffingen (invoegen van de
vennootschapsbelasting) en kostenstijgingen. In de
portefeuillestrategie wordt een evenwicht gezocht
tussen de financiële kaders en de volkshuisvestelijke
opgave, die terugkomt in duurzaamheid,
beschikbaarheid, betaalbaarheid en herstructurering
van complexen. Het financieel vermogen wordt
ingezet om het maatschappelijk rendement te
optimaliseren, waarbij de financiële continuïteit van
l’escaut een randvoorwaarde is.
De liquiditeitenpositie van l’escaut is voldoende
ook omdat beroep gedaan kan worden op nieuwe
financiering indien er behoefte ontstaat . De
variabele hoofdsomleningen bieden de nodige
flexibiliteit om acute financieringsbehoeften in te
vullen. In de treasurycommissie wordt dit goed
gemonitord en indien nodig actie ondernomen.

Impact coronavirus en de oorlog in
Oekraïne
De gevolgen van het coronavirus waren voor l’escaut
in 2021 (net als in 2020) beperkt. De kritische
bedrijfsprocessen en prestatie-indicatoren laten geen
negatieve uitslagen zien als gevolg van de coronacrisis.
De huurderving en huurachterstanden blijven binnen
of rond de normen die voor de coronacrisis zijn
opgesteld. Ook op het gebied van onderhoud of
corona-gerelateerd ziekteverzuim zijn geen extra kosten
zichtbaar.
Organisaties en sectoren hebben te maken met directe
en indirecte effecten van de oorlog in Oekraïne die
begin 2022 is gestart. De daadwerkelijke blootstelling
van organisaties aan Rusland en de rechtstreekse
impact van de sancties behoren tot de directe effecten.
De indirecte effecten van de oorlog op bedrijven zijn
lastiger vast te stellen. We hebben het dan onder
meer over logistieke problemen, verstoringen in de
toeleveringsketen (naast problemen aan de aanbodzijde
die eerder al ontstonden door de coronacrisis), hoge
grondstofprijzen en stijgende inflatie. De mate van
indirecte impact van deze oorlog, hangt ervan af
hoelang de oorlog voortduurt. Wanneer de oorlog
ten einde komt, nemen de indirecte effecten ervan
waarschijnlijk langzaam af.

Op de volgende thema’s liggen de grootste financiële
risico’s voor l’escaut:
•
Politieke onvoorspelbaarheid: een forse afslag
op de prijsinflatie door de overheid kan de
huurinkomsten beperken en heeft een neerwaarts
effect op de operationele kasstroom.
•
Macro-economische onzekerheid: de diverse macroeconomische scenario’s tonen grote onzekerheid op
de middellange termijn. Er is een aanzienlijke kans
op een scenario met enkele jaren hoge inflatie en
hoge rentestanden.
•
Huurachterstand: door inkomensdalingen kunnen
onze huurders in betalingsproblemen komen. Dit
kan leiden tot aanvullende betalingsregelingen,
maar in principe niet tot kwijtscheldingen en
daarmee dus ook niet tot omzetverlies. Door
maatwerk te verlenen, een helder incassoproces
te volgen en samenwerking met belangrijke
stakeholders (vroegsignalering) proberen we de
huurachterstand stabiel te houden.
•
Onverwachte demografische ontwikkelingen: een
krimp van de woningbehoefte.
•
Onvoldoende (zicht op) kwaliteit bezit: extra
uitgaven planmatig onderhoud.
•
Ambitieuze duurzaamheidsopgaven: hogere
duurzaamheidsinvesteringen dan voorzien.
Met de huidige inzichten liggen continuïteitsproblemen
niet direct voor de hand vanwege de volgende redenen:
•
De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid.
•
Het onroerend goed is normaal gesproken courant
en waardevast.
•
De financiële ratio’s zijn tot en met 2024 goed en
bieden de vereiste veiligheidsbuffers. Hierdoor is er
tijd om te anticiperen op eventuele overschrijdingen
van de financiële ratio’s.
Hoelang gaat deze crisis nog duren? Niemand weet het.
Hierdoor is het moeilijk te overzien wat de impact (van
de nasleep) gaat zijn in maatschappelijk en economisch
opzicht. We stellen diverse scenario’s op en analyseren
deze om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van
de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. In de paragraaf ‘Verwacht jaarresultaat 2022’ komen we hierop
terug. Ondanks dat deze gebeurtenissen spelen of
speelden na 1 januari 2022, vermelden we ze in dit
jaarverslag over 2021. Dit doen we omdat ze voor de
financiële continuïteit wel worden doorgerekend.
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Impact Cyberaanval op systeem l’escaut
Op 25 maart 2022 is er een cyberaanval op het systeem
van l’escaut ontdekt. Niet alle systemen zijn door de
hack geraakt. We zijn weer operationeel. Het meten van
de financiële impact van de cyberaanval is complex.
Er is geen losgeld betaald aan de hackers. L’escaut
beschikt over een cyberverzekering en was voorbereid
op het risico van een cyberaanval. Momenteel is het
verzamelen van kosten als uitvloeisel van de aanval
nog niet afgerond. Uit overleg met de cyber security
verzekeraar lijkt niet alle gevolgschade onder de dekking
te vallen.
Kosten die direct te relateren zijn aan de aanval lijken
onder de dekking te vallen. Van indirecte kosten is dit
nog niet duidelijk. Het algemene standpunt van de
verzekeraar is dat het om aantoonbare out-of-pocket
kosten gaat en dat waarschijnlijk alle overige kosten
daaronder niet vallen omdat ze onvoldoende impact
hebben op de financiële continuïteit van de organisatie.

Daarbij valt te denken aan gederfde huurinkomsten
door latere verhuurdatum bij mutatie of de extra uren
die medewerkers hebben moeten draaien om problemen
op te lossen.
We hebben op dit moment geen reden om aan te nemen
dat de cyberaanval enige financiële impact heeft op de
continuïteit van l’escaut.

Beleidsmatige beschouwing op de
ontwikkeling van de marktwaarde
l’escaut woonservice waardeert haar vastgoed in de
jaarrekening op basis van marktwaarde in verhuurde
staat, conform het geactualiseerde waarderingshandboek voor woningcorporaties. Wij passen hierbij de
methodiek van de ‘full-versie’ toe. Onze vastgoedportefeuille bestaat voornamelijk uit woningen.
Daarnaast hebben we een relatief kleine portefeuille aan
bedrijfsmatig, maatschappelijk en zorg-onroerend goed
(BOG/MOG/ZOG) en parkeergelegenheden in ons bezit.

Verloopstaat marktwaarde 2020 - 2021 | l’escaut
(Bedragen x €1.000.000 euro)

DAEB

NietDAEB

Totaal

Woningen

BOG/MOG/
ZOG

Parkeren

632,6

9,1

0,1

2,9

12,0

644,6

0,0

8,6

-1,5

0,0

0,0

-1,5

7,1

0,2

0,0

-1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,5

-32,9

-0,4

0,0

-33,3

-0,4

0,0

-0,1

-0,5

-33,8

Parameteraanpassingen a.g.v. marktontwikkelingen

127,9

0,8

0,0

128,7

1,0

0,0

0,1

1,2

129,9

Marktwaarde 2021

713,6

21,5

0,0

735,0

8,2

0,1

3,0

11,2

746,2

Percentage marktwaarde 2021 t.a.v.
2020

116,6%

102,7%

0,0%

116,2%

90,0%

91,8%

103,4%

93,2%

115,8%

Woningen

BOG/MOG/
ZOG

Parkeren

611,7

20,9

0,0

Voorraadmutaties

8,6

0,0

Mutatie vastgoedgegevens

-1,7

Methodische wijzigingen handboek

Marktwaarde 2020

Het afgelopen jaar werd de Nederlandse woningmarkt
gekenmerkt door prijsstijgingen. Gemiddeld stegen de
woningprijzen met 19%. In de provincie Zeeland was
dat 17%. l’escaut laat jaarlijks roulerend een derde
deel van haar portefeuille volledig taxeren en twee
derde deel wordt door een externe taxateur van een
markttechnische update voorzien.
De vastgoed- en economische ontwikkelingen zorgen
voor een forse stijging van de marktwaarde van de
portefeuille van l’escaut. De totale waarde van de
portefeuille is met € 101,6 miljoen gegroeid, van € 644,6

miljoen (eind 2020) naar € 746,2 miljoen (eind 2021): een
waardegroei van 15,8%.
De belangrijkste oorzaken voor de stijging in de
marktwaarde 2021 zijn:
•
De oplevering van 42 nieuwbouwwoningen met een
totale marktwaarde van € 8,6 miljoen.
•
De gemiddelde leegwaarde van woningen is
gestegen van € 139.692 naar € 174.769 (exclusief
opgeleverde nieuwbouw in 2021) Dit is een stijging
van 25,1%. De marktwaarde stijgt hierdoor met € 54
miljoen.
•
De ingerekende verhuurderheffing is gedaald als
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•

•

•

gevolg van lagere (voorgeschreven) percentages.
Dit betekent een stijging van de marktwaarde met
€ 11,3 miljoen.
De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is gedaald van 6,17%
naar 5,96% (-0,21 procentpunt). De gemiddelde
disconteringsvoet uitponden van woningen is
gedaald van 6,8% naar 6,62% (-0,25 procentpunt).
Door een afwijkend risicoprofiel op de
disconteringsvoet ontstond een positief effect van
€ 14,3 miljoen op de marktwaarde.
De gemiddelde exit yield (de verhouding tussen
de laatste huur en de waarde van een gebouw aan
het einde van de exploitatie) door-exploiteren van
woningen is gedaald van 6,46% naar 5,23% (-1,23
procentpunt). De gemiddelde exit yield uitponden
van woningen is gedaald van 6,27% naar 5,24%
(-1,03 procentpunt). Uitgangspunt voor deze daling
is de aanwezige huurpotentie en de geactualiseerde
beleggingstransacties tot deze actualisatie. Door
deze lagere percentages stijgt de marktwaarde met
€ 32,1 miljoen.
Het grootste negatieve effect van minus € 34,7
miljoen wordt veroorzaakt door de stijging van de
overdrachtskosten van 3% naar 9%.

Portefeuilleinformatie
2020

2021

Aantal VHE’s

6.075

6.094

Woningen

5.797

5.823

BOG, MOG en ZOG

44

44

Parkeren

234

227

Beleidsmatige beschouwing beleidswaarde
Onze maatschappelijke bijdrage (het verschil tussen
marktwaarde en beleidswaarde) is ongeveer €
478 miljoen. Indien op beleidswaarde zou worden
gewaardeerd daalt het eigen vermogen met ongeveer
€ 478 miljoen. Dit is het deel van het eigen vermogen
dat bij ongewijzigd beleid niet of pas op zeer lange
termijn realiseerbaar is (maatschappelijk bestemming).
Feitelijk is dit het deel van het vermogen dat l’escaut
(onrendabel) investeert om aan haar sociaalmaatschappelijke doelstellingen te voldoen. Het
grootste deel hiervan is het hogere kwaliteitsniveau van
onze woningen met een maatschappelijke doelstelling.
Een ander belangrijk deel bestaat uit de betaalbaarheid.
l’escaut vraagt vrijwel nooit de maximale markthuur,
maar juist een lager bedrag om de betaalbaarheid voor
de doelgroep te borgen.

Van marktwaarde naar beleidswaarde
Om tot de beleidswaarde te komen, worden - uitgaande
van de marktwaarde in verhuurde staat - de volgende
vier afslagen gehanteerd:
Stap 1 - voor het gehele bezit is uitgegaan van het
scenario ‘door-exploiteren’ (in plaats van het hoogste
scenario van ‘door-exploiteren’ en ‘uitponden’). Er wordt
bovendien in het geheel geen rekening gehouden met de
verkoop van vastgoed. Ten aanzien van de gehanteerde
exit yield sluiten we direct aan bij de gehanteerde
methodiek volgens het Handboek Modelmatig
Waarderen. De stijging van de vastgoedwaardering
met € 1,5 miljoen is een gevolg van het vervallen van de
overdrachtsbelasting. In het ‘door-exploiteren’-scenario
verkopen wij namelijk geen woningen meer;
Stap 2 - de huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie
maximaal verhoogd tot de vastgestelde streefhuur
in plaats van de markthuur. l’escaut hanteert in haar
beleid een streefhuurklasse die gebaseerd is op de
Woningwaarderingsstelsel-punten (WWS) van de
woning, met een streefhuur van gemiddeld 76 procent
van de maximaal redelijke huur. De daling van de
waarde met € 199 miljoen is het gevolg van lagere
beleidshuren (76,3% van de markthuur);
Stap 3 - Het eigen onderhoudsbeleid kan
afwijken van de in de marktwaarde gehanteerde
marktnormen. In deze stap worden de componenten
instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud,
uit de netto contante waarde-berekening, vervangen
door een nominale (gecorrigeerd voor inflatie)
eigen onderhoudsnorm. Wij hebben hiervoor de
onderhoudsbegroting, zoals opgenomen in de
meerjarenbegroting 2022-2035, als uitgangspunt
genomen. Het verschil in de uitgaven, om het bezit
gedurende de door ons ingeschatte levensduur aan
onze kwaliteitseisen te laten voldoen, is € 233 miljoen;
Stap 4 - de beheerskosten uit de netto contante
waarde-berekening zijn vervangen door een eigen
beheernorm, die aansluit bij de jaarlijkse werkelijke
uitgaven voor beheer in de 15-jaars periode. Wij
gebruiken hiervoor de beheerkosten zoals opgenomen in
de meerjarenbegroting 2022-2035 als uitgangspunt. De
waarde daalt hierdoor met € 47 miljoen.
De waterval maakt inzichtelijk hoeveel vermogen
l’escaut inzet voor een aantal maatschappelijke
categorieën.
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l’escaut woonservice van Marktwaarde naar Beleidswaarde (€ 1 mln.)
€ 1,5
Maatschappelijke
bestemmingen

-€ 199,1

€ 478,0

-€ 233,4

€ 746,2

-€ 47,0
Marktwaarde in
verhuurde staat
Beleidswaarde
€ 268,2
Beschikbaarheid
(doorexploiteren)

Betaalbaarheid
(huren/VHV)

Kwaliteit
(onderhoud)

Beheer
(beheerkosten)

Toelichting
beleidswaardeontwikkeling
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Toelichting beleidswaardeontwikkeling

•

Ten opzichte van 2020 daalde de beleidswaarde met
€ 9,8 miljoen naar € 268,2 miljoen in 2021, een daling
van 3,5% (2020: 5,2%). De verhouding beleidswaarde
ten opzichte van de marktwaarde nam met 7,2% af in
2021. Deze was in 2020 43,1% en in 2021 35,9% van de
marktwaarde.
De grootste effecten op de beleidswaarde 2021 zijn:
•
Voor het door-exploiteren van woningen is de
gemiddelde disconteringsvoet gedaald van 6,17%
naar 5,96% (-0,21 procentpunt). Gevolg: een stijging
van € 12,3 miljoen.
•
De gemiddelde beleidshuur van woningen is
gestegen van € 553 naar € 576 (+4,1%). Deze
aanpassing van het huurbeleid geeft een positief
effect van € 24,3 miljoen.
•
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is
gestegen van € 107.746 naar € 115.780 (+7,5%).
Door de stijging van de WOZ-waarde stijgt ook de
grondslag voor de verhuurderheffing. Tevens is de
ingerekende verhuurderheffing gedaald als gevolg
van lagere (voorgeschreven) percentages. De
beleidswaarde stijgt hierdoor in totaal met € 29,2
miljoen.

•

•

De historische leegwaardestijging van woningen is
gestegen van 7,4% naar 12,1% (+4,75 procentpunt).
De gemiddelde toekomstige leegwaardestijging
van woningen is gestegen van 2,17% naar 2,75%
(+0,58 procentpunt). Dit leidt tot een gewijzigde
verhuurderheffing met een negatief effect van
€ 11,5 miljoen.
De gemiddelde onderhoudsnorm van woningen
is gestegen van € 2.394 naar € 2.879 (+20,25%).
De reden hiervoor is dat veel complexen door
aanpassingen in de portefeuillestrategie een
langere levensduur hebben gekregen, waardoor
het jaarlijks uit te voeren planmatig onderhoud is
gestegen. Het gemiddelde ingerekende achterstallig
onderhoud van woningen is gestegen van € 2.964
naar € 3.015 (+1,72%). In totaal geeft dit een
negatief effect van € 85 miljoen.
De gemiddelde beheernorm van woningen is
gedaald van € 1.003 naar € 948 (-5,5%), hetgeen
een stijging van € 9,5 miljoen met zich meebrengt.
Deze beheernorm daalt licht door verdere verfijning
van de verdeelsleutel ‘functionele indeling winst- en
verliesrekening’.

Effect op marktwaarde

Effect op marktwaarde

x € 1 mln

In % van de reële waarde (1)

x € 1 mln

In % van de reële waarde
2020

2021

2021

2020

2020

€ 746

100,0%

€ 645

100,0%

Stap 1: Beschikbaarheid

€2

0,2%

€ 32

4,9%

Stap 2: Betaalbaarheid

€ -199

-26,5%

€ -190

-24,6%

Stap 3: Kwaliteit

€ -233

-57,8%

€ -156

-48,8%

Stap 4: Beheer

€ -47

-64,1%

€ -52

-56,9%

Beleidswaarde

€ 268

35,9%

€ 278

33,1%

Stap

Stap 0: Marktwaarde in verhuurde staat

(1) Het effect op de reële waarde is cumulatief berekend
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Bedrijfskosten
De Aedes Benchmark vergelijkt corporaties onderling
op de hoogte van de beïnvloedbare bedrijfslasten.
In het najaar van 2021 is voor de achtste keer de
Aedes Benchmark gepubliceerd. De deelname van de
corporaties komt uit op 94%. Corporaties grijpen de
benchmark aan om onderling te vergelijken en van
elkaar te leren en om de transparantie te vergroten.
De beïnvloedbare bedrijfskosten van alle corporaties
bedragen gemiddeld € 846 in 2020 (2019: € 828). De
stijgende lijn zet zich dus voort sinds 2018. De toename
van de lasten is met name toe te schrijven aan een
toename van het aantal fte’s in de sector (+2,7%).

l’escaut scoort op de bedrijfskosten bij
woningcorporaties € 1.030 in 2020 (2019: € 954) per
verhuureenheid. Deze stijging wordt veroorzaakt door
allerlei plussen en minnen, zoals ook uit onderstaand
overzicht blijkt. Het algemene beeld is dat de
bedrijfskosten stijgen, wat ook van invloed is op de
geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. De
verschillen in de diverse rubrieken van het functioneel
model komen tot stand door nieuwe voortschrijdende
inzichten met betrekking tot de toepassing van het
functioneel model, waardoor onderlinge verschuivingen
plaatsvinden.

Woningcorporatie l’escaut

Grootteklasse 5.00110.000 vhe’s

Nederland

2020

2019

2020

2020

Lasten verhuur/beheeractiviteit

€ 376

€ 543

€ 457

€ 466

Overige directe operationele lasten

€ 38

€ 40

€ 57

€ 63

Toegerekende organisatiekosten inzake verkoop

€3

€ 13

€ 14

€ 16

Overige organisatiekosten

€ 488

€ 217

€ 207

€ 181

Leefbaarheid

€ 143

€ 143

€ 98

€ 110

Lasten servicecontracten

€ 285

€ 274

€ 309

€ 310

Opbrengsten servicecontracten

€ 304

€ 276

€ 299

€ 300

€ 1.030

€ 954

€ 844

€ 846

Geharmoniseerde beïnvloedbare netto
bedrijfslasten functioneel

De bedrijfskosten zijn in 2021 met 3,5% gestegen ten
opzichte van 2020. De toename wordt veroorzaakt
door de personeelskosten en de algemene kosten.
De kosten voor inleenpersoneel (als onderdeel van
de personeelskosten) zijn flink gestegen, onder meer
als gevolg van ziekte en onvoorziene uitstroom van
personeel. Daarnaast zien we een forse toename van de
ICT-kosten (als onderdeel van de algemene kosten) door
ingebruikname van nieuwe software (implementatie- en
licentiekosten).

2020

2021

Verschil

Personeelskosten

€ 6.322.633

€ 6.423.926

€ 101.293

Huisvestingkosten

€ 503.666

€ 416.222

€ -87.444

€ 72.704

€ 65.802

€ -6.902

€ 1.527.688

€ 1.814.592

€ 286.903

€ 8.426.691

€ 8.720.541

€ 293.850

RVC kosten
Algemene kosten

Mutatie in %

3,5%
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Treasury

Risicomanagement

Het treasury-beleid is met name gericht op
financierings- en beleggingsactiviteiten en op risk- en
cashmanagement, dat huidige en toekomstige financiële
risico’s in kaart brengt en beheerst. De hoofddoelstelling
van alle activiteiten op het gebied van treasury is het
maximaal beschikbaar hebben en houden van de
financiële middelen tegen zo laag mogelijke kosten.

l’escaut past risicomanagement toe door
op gestructureerde wijze om te gaan met
het beheersen van risico’s, in relatie tot de
organisatie- en beleidsdoelstellingen. De
doelen die we met risicomanagement willen
bereiken, zijn:

De treasury-commissie komt minimaal twee keer per
jaar bij elkaar. De commissie bespreekt de uitvoering
van het treasury-jaarplan, de voorgestelde transacties
en de afwikkeling van de in de afgelopen periode
uitgevoerde treasury-activiteiten, toegelicht door de
treasury-adviseur. De treasury-commissie adviseert het
bestuur.
Woningcorporaties mogen bij het gebruik van financiële
derivaten uitsluitend nog rentecaps en payer swaps
afsluiten. l’escaut heeft met haar derivatenportefeuille
als doel gehad de leningen met variabele rente af
te dekken. Dit werd gerealiseerd met een volledige
hedge. Dat wil zeggen dat er geen open posities zijn
waarmee l‘escaut speculeert, maar dat de swaps
alleen worden gebruikt om renterisico’s te beperken.
Per 31-12-2021 beschikt l‘escaut niet meer over een
derivatenportefeuille. Per 31-12-2020 bedroeg deze
portefeuille nog € 5 miljoen.
De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille
van l‘escaut is in 2021 2,67% (2020: 2,84. De gemiddelde
rentevaste looptijd van de leningenportefeuille, ook wel
duration genoemd, bedraagt eind 2021 14,6 (2020:14,9).
l’escaut heeft in 2021 voor € 21 miljoen aan leningen
afgesloten ter herfinanciering van aflopende leningen en
nieuwe investeringen. De discontinuïteitsratio’s van het
WSW, dekkingsratio en onderpandratio houden rekening
met de marktwaarde van de leningen. De marktwaarde
van de leningen bedraagt eind 2021 € 156,6 mln. (2020:
€ 161,7 mln.).
De rentegevoeligheid van corporaties neemt in
de toekomst toe, door de sterke toename van de
financieringsomvang. Bij een stijging van 1% rente over
5 jaar stijgen de rentelasten per vhe met € 250 over alle
jaren. De rentelasten per vhe voor 2021 bedragen € 458
(2020:€ 540 ). De schuld per vhe bedraagt eind 2021 €
19.007 (2020: € 18.092).

•

continu risico’s expliciet maken en een
risico-alertheid creëren;

•

proactief met risico’s omgaan in plaats
van reactief;

•

bewust met risico’s omgaan en
bijbehorende beheersmaatregelen
afwegen.

De huidige top-6 strategische risico’s dateert
van medio 2019. De afgelopen jaren hebben we
geprobeerd vooral deze te beheersen. Voor deze
risico’s zijn oorzaak/gevolganalyses gemaakt en
beheersmaatregelen opgesteld. Per tertiaal rapporteren
we over de voortgang van de implementatie van de
beheersmaatregelen.
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De top-6 strategische risico’s waarop de focus van beheersing ligt:
1
2
3
4
5
6

Oud bezit: lage restant levensduur/conditie/slecht energielabel/verouderd/woontechnische kwaliteit.
Toename kwetsbare huurders/verwarde personen/toename sociale/fysieke veiligheidsincidenten
Financiële haalbaarheid nieuwbouw (hoge stichtingskosten)
ICT, datakwaliteit, AVG
Niet voldoen aan/niet versnellen van de duurzaamheidsopgave/routekaart 2050
Calamiteiten in wooncomplex (gasexplosie/brand/instorting/asbest/legionella/etc.)

We kunnen zeker stellen dat bij de beheersing van
bovengenoemde onderdelen belangrijke stappen
zijn gemaakt. Dit, in combinatie met het vernieuwde
ondernemingsplan, maakt dat een herijking gewenst is.
In 2021 is een aantal maatregelen genomen om de
risico’s en/of de impact van de risico’s te
beperken. Hieronder noemen we de belangrijkste
beheersmaatregelen:
1) keuzes maken in het portefeuilleplan, waarbij de
nadruk ligt op investeringen in nieuwbouw, renovatie en
verduurzaming. Bij de jaarlijkse actualisatie houden we
de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kunnen
we bijsturen.
2) De inzet van een woonzorgconsulent. De
woonzorgconsulent is actief op het scheidsvlak van
wonen en zorg om overlast te voorkomen en zaken snel
op te pakken.
3) Een belangrijke maatregel die is getroffen, is dat na
evaluatie het financieel kader bij het investeringsstatuut
is aangepast. Dit kader beoogt het maatschappelijk
rendement van onder andere de nieuwbouw te
maximaliseren en te zorgen dat de financiële continuïteit
gewaarborgd blijft.
4) Voor de informatiebeveiliging is een (doorlopende)
bewustwordingscampagne gevoerd op het gebied van
databeveiliging en privacy, waarbij onder meer een
ethische hacker is ingezet.
5) In de wensportefeuille zijn doelstellingen voor
verduurzaming en energietransitie opgenomen, die
stellen dat we in 2036 de helft van de opgaven voor

2050 hebben behaald. Dit wordt gemonitord binnen het
programma duurzaamheid en de portefeuillestrategie.
6) De praktische kant (denk aan een telefoonlijst met
belangrijke nummers), heeft te lang op zich laten
wachten, maar staat nu wel ingepland. Dit is een klein
maar belangrijk punt, dat uit evaluaties naar voren is
gekomen. Er zijn daarnaast nog enkele risico’s, die zich
in 2021 hebben voorgedaan:
•

•
•

Vanwege de aanhoudende coronacrisis is de
dienstverlening niet optimaal geweest. Dit is
zichtbaar in de klanttevredenheidsmetingen.
Vertragingen vanwege materialen- en
capaciteitstekorten bij leveranciers.
Financiële impact van de door de overheid
opgelegde huurbevriezing en huurverlaging.

In 2022 gaan we de laatste hand leggen aan het
herijken van de belangrijkste strategische risico’s en het
verder brengen van de risicovolwassenheid. Daarnaast
gaan we het rapporteren op een visueel aantrekkelijkere
manier vormgeven.
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Analyse jaarresultaat 2021
Het boekjaar 2021 sluiten we af met een positief jaarresultaat van € 98,5 miljoen. In dit jaarresultaat is een
ongerealiseerde waardestijging van de marktwaarde van € 91,8 miljoen verwerkt. Onderstaand overzicht laat de
verschillen zien met het jaarresultaat 2020 van € 53,2 miljoen.
Bedragen x € 1.000

Jaarrekening

Jaarrekening

2021

2020

in €

in %

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

15.081

14.829

252

1,70%

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

1.096

569

527

92,62%

95.058

48.039

47.019

97,88%

32

31

1

3,23%

-5.844

-2.882

-2.962

102,78%

-989

-843

-146

17,32%

104.434

59.743

44.691

74,81%

-2.882

-3.267

385

-11,78%

101.552

56.476

45.076

79,81%

Vennootschapsbelasting

-3.284

-3.256

-28

-0,86%

Resultaat deelnemingen

248

-2

250

-12500,00%

Resultaat na belasting

98.516

53.218

45.298

85,12%

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Bedrijfsresultaat
Finaniële baten en lasten
Resultaat voor belasting

Wat opvalt is dat de Waardeveranderingen
vastgoedportefeuille nagenoeg is verdubbeld.
Deze stijging betreft voornamelijk de (markt)
waardeontwikkeling van ons vastgoed onder aftrek van
de (des)investeringen. De waardeontwikkeling bedraagt
dit jaar ongeveer € 91,8 miljoen en kent - grofweg - twee
oorzaken, te weten:
1) een gemiddelde leegwaardestijging op ons
vastgoed van 25,1%, wat direct van invloed is op de
verkoopopbrengst in het uitpondscenario.
2) een zeer positieve ontwikkeling in de eindwaarde van
ons vastgoed. Deze eindwaarde betreft de waarde (lees:
oneindig durende kasstroom) van de woningen aan het
eind van de kasstroom-technische beschouwingsperiode
van 15 jaar en is daarmee zeer bepalend voor de
waardeontwikkeling van het vastgoed.

Verschil

Daarnaast zien we ook bijna een verdubbeling van het
verkoopresultaat. In 2021 zijn 16 woningen verkocht
(2020: 15 woningen). Mede als gevolg van de gespannen
huizenmarkt en de forse prijsstijgingen voor onroerend
goed zijn de opbrengsten significant toegenomen.
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Tot slot is de verdubbeling van de overige
organisatiekosten noemenswaardig. In 2021
verantwoorden we een eenmalige Vestia-bijdrage, als
gevolg van een collectieve regeling in de sector om
onder meer het borgingsstelsel van het WSW in stand te
houden. Volgens deze regeling neemt l’escaut een lening
aan van circa € 1,8 miljoen, met een looptijd van 40 jaar
en een rentepercentage van 4,86% (conform de leningcondities van Vestia). De reële waarde van de lening
bedraagt € 4,6 miljoen. Aan deze lening gekoppeld zit
de volkshuisvestelijke bijdrage die l’escaut levert, die is
bepaald op € 4,6 miljoen.

Een belangrijk onderdeel van het in 2022 vastgestelde
investeringskader zijn de financiële ratio’s door de
Autoriteit Woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW). Hier moeten we te allen
tijde aan voldoen. Daarnaast wordt een zogeheten
vluchtstrook (extra ruimte ten opzichte van de door de
AW en WSW gehanteerde financiële ratio’s) gehanteerd,
om eventuele risico’s af te vangen en ook in de
toekomst voldoende financiële ruimte te hebben.

Financiële ratio’s
Ons financiële beleid vormt het kader waarmee de
financiële continuïteit wordt geborgd, zodat l‘escaut
haar volkshuisvestelijke ambities nu en in de toekomst
kan blijven realiseren. Naast ons eigen financiële beleid
hebben we te maken met de toezichthouder. Vragen die
l’escaut en de toezichthouder stellen:

Verwacht jaarresultaat 2022
Het verwachte resultaat over 2022 valt met € 22,3 mln.
€ 7,8 miljoen hoger uit ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat de marktwaarde van de woningen meer
stijgt dan was begroot, onder meer door hogere
leegwaardestijging en daling van de exit yield.

•
•

Financiële continuïteit
Financiële continuïteit is een randvoorwaarde voor
l’escaut om invulling te kunnen geven aan haar
volkshuisvestelijke doelstellingen. Op dit moment staat
l’escaut er financieel goed voor. l’escaut beschikt over
een gezonde operationele kasstroom en heeft de
ruimte om de komende jaren investeringen te doen.
Daarnaast wordt ruimschoots voldaan aan de door de
Autoriteit Woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) gestelde financiële ratio’s.
Zowel de maatschappij als de overheid vraagt echter
om de komende jaren meer geld uit te geven dan
we ontvangen. Per saldo zullen we dus interen op de
financiële buffer.

Kunnen we langjarig aan onze renteverplichtingen
voldoen?
Zijn er voldoende zekerheden (onderpand) gesteld
ten opzichte van de geborgde financiering?

Onze toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties
(AW), beoordeelt onze financiële positie aan de hand
van vier kengetallen: de rentedekkingsgraad (ICR), de
loan-to-value (LTV) op beleidswaarde, de solvabiliteit op
beleidswaarde en de dekkingsgraad op marktwaarde.
Bij de ICR gaat het om de vraag in hoeverre l‘escaut
in staat is de rente-uitgaven op het vreemd vermogen
te voldoen. De andere ratio’s laten op basis van het
vermogen zien of er voldoende financieringsruimte is.
De LTV op beleidswaarde geeft de verhouding weer
tussen de omvang van de schuld en de waarde van
het vastgoed. De solvabiliteit geeft de verhouding
weer tussen het eigen vermogen in relatie tot het
balanstotaal.

De normen uit het financiële beleid en de ratio’s gebaseerd op de geactualiseerde prognose
worden hieronder gepresenteerd:
Financiële ratio’s

Externe normen

AW/WSW

Geconsolideerd

2021

2022 (prognose)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

> 1,4

3,5

3,5

2,9

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

Loan to value (LTV)

< 85%

44%

50%

58%

65%

68%

70%

69%

67%

Solvabiliteit

> 15%

55%

50%

42%

37%

32%

33%

32%

33%

Dekkingsratio

< 70%

21%

23%

25%

27%

27%

27%

26%

25%

Onderpandsratio

< 70%

21%

22%

Interest coverage ratio (ICR)

2020

25%
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De ratio’s zijn berekend op de geconsolideerde cijfers
van l’escaut. De uitgangspunten, zoals opgenomen
in de geactualiseerde portefeuillestrategie en de
meerjarenbegroting 2022-2028, zijn gebruikt voor het
vaststellen van de ratio’s. Hierbij is uitgegaan van gelijke
macro-economische parameters.
Zoals uit de tabel hierboven blijkt, voldoen wij bij alle
kengetallen aan de norm. De exploitatie is voldoende
om de rentelasten te dragen. Er is voldoende ruimte om
bij te lenen voor nieuwbouw. De ICR ligt boven de norm.
Wij hanteren, naast de harde externe normen, eigen
normen dan wel signaalwaarden voor de financiële
kengetallen. De LTV en solvabiliteit laten zien dat wij
de komende vijf jaar nog ruim voldoen aan de externe
normen, maar dat de ratio’s zich wel richting de interne
signaalwaarden ontwikkelen. De reden voor een eigen
veiligheidsmarge is dat we de financiële continuïteit
en financierbaarheid te allen tijde willen garanderen.
Tegelijkertijd zijn we bereid om dicht op de externe
financiële grenzen te opereren, zodat we maximaal
presteren op onze maatschappelijke doelstellingen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Cyberaanval op systeem l’escaut
Op 27 maart 2022 is er een cyberaanval op het systeem
van l’escaut ontdekt. Er is direct actie ondernomen om
de systemen, gegevens en back-ups veilig te stellen. Op
moment van schrijven (medio mei) weten we nog niet
precies wat de oorzaak van deze aanval is. Dit wordt
nader onderzocht door een forensisch expert.
Wat wel duidelijk is, is dat er een sprake is van een
datalek. Onbevoegden hadden toegang tot onze data
en delen ervan zijn ontvreemd. Over het datalek en
de gevolgen voor huurders, relaties en medewerkers
communiceerden we meerdere keren via email, brief en
een speciaal gedeelte op onze website. Ook hebben wij
melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is
er aangifte gedaan bij de politie.
Op het moment van schrijven (medio mei) is de
dienstverlening aan huurders en relaties nog niet
helemaal hersteld. Niet alle systemen die door de hack
zijn geraakt, zijn weer operationeel. We kunnen echter
al wel veel meer dan in de eerste periode nadat de
cyberaanval plaatsvond.
In de paragraaf financiële continuïteit doen wij verslag
van de uiteindelijke omvang en de impact van deze
aanval op de continuïteit.

“De LTV en
solvabiliteit laten zien
dat wij de komende
vijf jaar nog ruim
voldoen aan de
externe normen, maar
dat de ratio’s zich wel
richting de interne
signaalwaarden
ontwikkelen.”
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Verslag
raad van
commissarissen
2021

23

24
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Verslag raad van
commissarissen 2021

Rvc ziet l’escaut stappen maken op de eerder ingeslagen weg
Het jaar 2021 is het tweede coronajaar. Een jaar
waarin de dienstverlening aan huurders, binnen de
coronabeperkingen, toch zo goed mogelijk werd
uitgevoerd. Een jaar waarin medewerkers veel van
huis uit werkten. En een jaar waarin de contacten
met samenwerkingspartners toch weer uitgebouwd
werden, al gebeurde dat wellicht wat minder dan
gewild en gehoopt.

gezamenlijke ambitie bij de omvang van de
bedrijfslasten. Ook in 2021 waren de bedrijfslasten
relatief hoog. Welke reductie is wanneer haalbaar?
Hiernaast waren in 2021 ook inhoud en aanpak bij het
Bod op de Woonvisie en de Prestatieafspraken met de
gemeente Vlissingen een punt van gesprek tussen rvc en
bestuurder. Hoe ambitieus wil l’escaut hierin zijn? En hoe
proactief wil zij optreden?

De raad van commissarissen (rvc) ziet in l’escaut een
corporatie die allereerst de volkshuisvestelijke basis
stabiel op orde heeft. Ook in dit jaar weer. Dat is mooi en
een compliment waard! De rvc ziet ook een corporatie
die zoekt en door-ontwikkelt. De maatschappelijke
gedrevenheid zet door: contact maken, luisteren en
spreken met de samenwerkingspartners, met hen
verbinding maken en ideeën uitwerken. De visie en
het beleidsplan Wonen en Zorg zijn hiervan een mooi
voorbeeld. Een ander voorbeeld is de sessie over
overlast, waaraan de huurdersvereniging, organisatie
en rvc deelnamen. In deze sessie werd heel duidelijk
hoe l’escaut, de politie en de gemeente Vlissingen
buurtgericht (dreigende) overlastsituaties op maat
aanpakken.

Er was een Ondernemingsplan 2018-2020. Eind 2021
is het nieuwe Ondernemingsplan vastgesteld. ‘De
betrokken buurt’ is een belangrijk thema.

De rvc ziet de vastgoedprojecten in verschillende
stadia van voortgang. In 2021 werd gewerkt aan het
Ravesteynplein, de Dempo, Plot I Scheldekwartier,
complex 154 Van Dishoeckstraat en de Crocuslaan.
l’escaut ontwikkelt door! De rvc en het bestuur zoeken
naar de rol die de rvc als toezichthouder heeft bij de
onderscheiden fases van het vastgoedproces.
Niet alles ging makkelijk in dit ‘coronajaar 2021’. De
manager bedrijfsvoering verliet de organisatie. Veel
medewerkers stonden onder druk. Het ziekteverzuim
was relatief hoog.
De rvc, bestuurder en organisatie trekken samen
op in de doorontwikkeling. De bestuurder heeft een
belangrijke focus op de ‘verander-lijn’. De rvc zoekt
in hoeverre en op welk moment sturen op resultaat
scherper aandacht moet krijgen.
De rvc, bestuurder en organisatie zoeken ook naar een

Ook de rvc gaat door op de ingeslagen weg
en wijzigt van samenstelling
Samen met de bestuurder ontwikkelde de rvc in 2020
een nieuwe ‘Visie op besturen en toezicht houden’. De
governance-code vroeg ons om vanuit besturen en
toezichthouden samen op te trekken. Wij omarmden
deze suggestie. Strategisch partnerschap werd het
uitgangspunt. In 2021 gaven we dit strategische
partnerschap verder inhoud en vorm.
In de jaarlijkse zelfevaluatie besprak de rvc het eigen
functioneren. In de breedte is de rvc tevreden. Naar
aanleiding van de zelfevaluatie stelde de rvc haar
ontwikkelopgave 2022 vast. Speerpunten hierin zijn
onder meer scherper afbakenen van de rollen tussen
bestuurder en rvc, toezicht op de aansluiting van plan en
realisatie bij l’escaut en meer verbinding van de rvc met
managementteam en organisatie.
Per 1 juli 2021 nam Kees Kort het voorzitterschap van
de rvc over van Nicolaas van Everdingen. Eind 2021
liep de laatste zittingstermijn af van Nicolaas van
Everdingen (voorzitter rvc) en Gaston Suy (lid rvc en
voorzitter auditcommissie). De rvc koos ervoor twee
nieuwe commissarissen te werven, één met een herijkt
profiel financiën en één met een nieuw profiel innovatie
en digitalisering. Hiermee verviel het juridische profiel
voor de rvc. Met het oog op diversiteit zocht de rvc op
beide profielen een vrouw. De rvc vond twee nieuwe
commissarissen in Ingeborg Moonen op het profiel
financiën en Marina Polderman op het profiel innovatie
en digitalisering.
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En verder

Stakeholders
Het is de bedoeling dat de commissarissen
elk jaar spreken met vertegenwoordigers van
stakeholders en partijen waar l’escaut mee
samenwerkt. Wat gaat goed, wat kost moeite
in de samenwerking met l’escaut en in het
realiseren van prestaties in Vlissingen? Helaas
konden, net als in 2020, deze gesprekken
in 2021 niet plaatsvinden. Corona hield ons
tegen.
Huurdersvereniging l’escaut (HvL)
Periodiek spreken de commissarissen op
voordracht van de huurdersvereniging,
Aschwin van den Abeele en Kees Kort, met
het bestuur van de HvL. In deze gesprekken
komen het huurdersperspectief en de
maatschappelijke prestaties van l’escaut
nadrukkelijk aan de orde. Ook organiseren
deze commissarissen samen met de HvL
twee keer per jaar een wijkschouw of
onderzoekingstocht. In 2021 vond deze één
maal plaats. Bij wijze van onderzoekingstocht
is gesproken met l’escaut, de politie en
de gemeente Vlissingen hoe zij samen
buurtgericht (dreigende) overlastsituaties op
maat aanpakken.
Ondernemingsraad (OR)
Voorzitter Nicolaas van Everdingen en
vicevoorzitter Kees Kort spraken in 2021
twee keer met de OR. In één gesprek
werden algemene inzichten uitgewisseld
en de relevante bevindingen vanuit
medewerkersperspectief besproken. De rvc is
onder de indruk van de betrokken, proactieve
en constructieve wijze waarop de OR haar
taak uitvoert. In een tweede gesprek, op
aanvraag van de OR, kwamen vragen van
de OR aan de orde over het vertrek van de
manager bedrijfsvoering.
Toetsingskader
Een breed toetsingskader geeft de raad
inzicht in de prestaties van l’escaut. Daarbij
kan de Aedes Benchmark als referentie
worden gebruikt. De rvc houdt toezicht
op het behalen van deze prestaties en
weegt daarin de (financiële) continuïteit
van de onderneming. Een overzicht van het
toetsingskader is opgenomen in de bijlage
Corporate Governance van dit jaarverslag.

Tot slot
Specifieke gegevens van de commissarissen, het rooster
van aftreden van de rvc, de PE-punten en dergelijke zijn
terug te vinden in de bijlage Corporate Governance van
dit jaarverslag. Dit geldt ook voor de bezoldiging van
het bestuur en de rvc en het overzicht van de genomen
besluiten.
De rvc dankt de bestuurder en de medewerkers
van l’escaut voor hun inzet en de bijdrage aan de
volkshuisvesting in Vlissingen in 2021.
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Risicomanagement
Risico’s identificeren en beheersen heeft de afgelopen
jaren aan betekenis gewonnen. Het beheersen en het
managen van risico’s is voor elke organisatie essentieel,
ook voor l’escaut. Hierbij beschouwen we risico’s als de
kans dat de geformuleerde doelstellingen niet worden
gerealiseerd. Het managen van risico’s is van groot
belang. Te risicovol kan slecht zijn voor een organisatie,
maar te risicomijdend ook. Hierdoor blijven wellicht
kansen liggen. Risico’s kunnen financieel zijn, maar ook
niet-financieel, denk bijvoorbeeld aan reputatieschade.

Situatie 2021
l’escaut woonservice past risicomanagement toe
door op gestructureerde wijze om te gaan met het
beheersen van risico’s, in relatie tot de organisatieen beleidsdoelstellingen. De doelen die we met
risicomanagement willen bereiken, zijn:
•
•
•

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

We doen dit op verschillende manieren. Ten eerste is er
een lijst met toprisico’s. De stand van zaken op deze
onderdelen actualiseren we elk tertiaal, totdat het risico
in voldoende mate beheerst is. Daarnaast herijken we
periodiek de top-risico’s. Eind 2021 was het nieuwe
Ondernemingsplan klaar: een goed moment om ook de
top-risico’s opnieuw te bekijken. In het laatste tertiaal
van 2021 is deze herijking begonnen. In het eerste
tertiaal van 2022 ronden we dit af en wordt er in de
tertiaal-rapportage over bericht.
Bij de start van dit traject hebben we vastgesteld dat
onze risicobereidheid nog steeds neutraal is. In de
praktijk zijn we vaak nog voorzichtiger, maar door
te groeien in risicovolwassenheid is het steeds meer
mogelijk om hier ook daadwerkelijk uitvoering aan te
geven. Dit groeien in risicovolwassenheid gebeurt op dit
moment door de proceseigenaren een steeds grotere
rol te geven in het operationeel risicomanagement.
Hiervoor is een notitie opgesteld, die in 2022 verdere
invulling krijgt.
Daarnaast voegen we aan elke besluitennotitie
een risicoparagraaf toe. Hierin worden de risico’s
en de impact die met dit besluit samenhangen,
benoemd en gekwantificeerd. Indien nodig worden
beheersmaatregelen genomen. Daarnaast beoordeelt
de controller elke besluitennotitie en geeft indien

gewenst hierop commentaar of advies. Dit wordt in
de notitie vastgelegd en in het managementoverleg
besproken.
De tertiaal-rapportage is in de loop van 2021 aangepast.
Allereerst is deze neergelegd op de plek waar de
verantwoordelijkheid ook hoort te liggen, de afdeling
bedrijfsvoering. Daarnaast is deze ook inhoudelijk
herzien. De eerste stap is dat er meer financiële
informatie is toegevoegd. De rapportage zal steeds
geëvalueerd en verder aangescherpt en verbeterd
worden. Daarmee wordt deze steeds geschikter als
middel om te beoordelen hoe l’escaut er op allerlei
vlakken voor staat. De rapportage wordt per tertiaal in
het managementoverleg en daarna in de rvc besproken.

De strategische top-risico’s
De huidige top-6 strategische risico’s dateert
van medio 2019. De afgelopen jaren hebben we
geprobeerd vooral deze risico’s te beheersen.
Hiervoor zijn oorzaak/gevolganalyses gemaakt en
beheersmaatregelen opgesteld. Per tertiaal rapporteren
we over de voortgang van de implementatie van de
beheersmaatregelen.

1

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

2

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

3

Financiële haalbaarheid nieuwbouw (hoge
stichtingskosten)

4

ICT, datakwaliteit, AVG

5

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

6

Calamiteiten in wooncomplex (gasexplosie/
brand/instorting/asbest/legionella/etc.)

We kunnen zeker stellen dat bij de beheersing van
bovengenoemde onderdelen belangrijke stappen
zijn gemaakt. Dit, in combinatie met het vernieuwde
ondernemingsplan, maakt dat een herijking gewenst is.
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Maatregelen die in 2021 zijn getroffen
Belangrijke beheersmaatregelen, uitgesplitst per risico,
die wij hebben getroffen om het risico dan wel de impact
te beperken, zijn:
1) keuzes maken in het portefeuilleplan, waarbij de
nadruk ligt op investeringen in nieuwbouw, renovatie en
verduurzaming. Bij de jaarlijkse actualisatie houden we
de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kunnen
we bijsturen.
2) De inzet van een woonzorgconsulent. De
woonzorgconsulent is actief op het scheidsvlak van
wonen en zorg om overlast te voorkomen en zaken snel
op te pakken.
3) Een belangrijke maatregel die is getroffen, is dat na
evaluatie het financieel kader bij het investeringsstatuut
is aangepast. Dit kader beoogt het maatschappelijk
rendement van onder andere de nieuwbouw te
maximaliseren en te zorgen dat de financiële continuïteit
gewaarborgd blijft.
4) Voor de informatiebeveiliging is een (doorlopende)
bewustwordingscampagne gevoerd op het gebied van
databeveiliging en privacy, waarbij onder meer een
ethische hacker is ingezet.
5) In de wensportefeuille zijn doelstellingen voor
verduurzaming en energietransitie opgenomen, die
stellen dat we in 2036 de helft van de opgaven voor
2050 hebben behaald. Dit wordt gemonitord binnen het
programma duurzaamheid en de portefeuillestrategie.
6) De praktische kant (denk aan een telefoonlijst met
belangrijke nummers), heeft te lang op zich laten
wachten, maar staat nu wel ingepland. Dit is een klein
maar belangrijk punt, dat uit evaluaties naar voren is
gekomen.

Risico’s die zich hebben voorgedaan:

1) Vanwege de aanhoudende corona-crisis is
de dienstverlening niet optimaal geweest. Dit
is zichtbaar in
de klanttevredenheidsmetingen;
2) Vertragingen vanwege materialen- en
capaciteitstekorten bij leveranciers;
3) Financiële impact van de door de overheid
opgelegde huurbevriezing en huurverlaging.

Vooruitblik naar 2022
In 2022 gaan we de laatste hand leggen aan het
herijken van de belangrijkste strategische risico’s en
aan het verder brengen van de risicovolwassenheid.
Daarnaast gaan we het rapporteren op een visueel
aantrekkelijkere manier vormgeven.
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Bijlage 2
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Corporate Governance
Samenstelling bestuur
l’escaut woonservice is ingericht volgens het raad van
bestuur-/raad van commissarissenmodel. De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen
van de organisatie. De raad van commissarissen (rvc)
houdt toezicht op het bestuur en de besturing van de
organisatie.

•
•
•
•

Het bestuur werd in het verslagjaar gevormd door
J.L. van Deemter. De heer Van Deemter is sinds 18
september 2018 werkzaam als directeur-bestuurder bij
l’escaut. Tot 1 juli 2019 was dit op interim-basis. Op 1 juli
2019 is een arbeidsovereenkomst met hem afgesloten
voor bepaalde tijd (tot en met 31 december 2020). Op
1 januari 2021 is dit contract verlengd tot 3 december
2022. Het bestuur van l’escaut woonservice is enige
aandeelhouder van Opus B.V.

•
•
•
•
•
•
•

Toezichthouder
De rvc heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur
en op de besturing van de woningcorporatie en de met
haar verbonden ondernemingen. Daarnaast staat de rvc
het bestuur met raad ter zijde. De rvc houdt onder meer
toezicht op:

realisatie van de doelstellingen van de
corporatie;
realisatie van de volkshuisvestelijke
opgaven;
strategie en de risico’s verbonden aan de
activiteiten van de corporatie;
opzet en werking van de interne
risicobeheersing- en controlesystemen;
kwaliteitsbeleid;
kwaliteit van de maatschappelijke
verantwoording;
financieel verslaggevingsproces;
verantwoord personeelsbeleid;
naleving van toepasselijke wet- en
regelgeving;
de portefeuillestrategie;
de mate waarin huurders tevreden zijn
over de huisvesting.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de rvc zijn beschreven in de statuten van l’escaut
woonservice van 28 december 2018. Een en ander is
verder uitgewerkt in het reglement voor de rvc van 1
januari 2019. Zowel de statuten als het reglement rvc zijn
terug te vinden op de website van l’escaut
(www.lescaut.nl).

Personalia directeur-bestuurder l’escaut woonservice
Naam

Geboortedatum

Nevenfuncties

Werkzaam bij organisatie sinds

Werkzaam bij huidige functie sinds

18-09-2018

18-09-2018

Eigenaar van
VDKOO B.V. te Baarn
J.L. van
Deemter MBA

03-11-1954

Mede-eigenaar
Villa Mollerus te Baarn
Bestuurslid
stichting Vlissingen, binnenstad
aan zee
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In dit jaarverslag legt de rvc publiekelijk verantwoording
af over de wijze waarop de raad invulling heeft gegeven
aan de uitvoering van de taken en bevoegdheden in het
afgelopen jaar. Als toezichtkader voor het uitoefenen
van de taken hanteert de rvc:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het BTIV;
het ondernemingsplan 2018-2020;
het jaarplan;
de begroting;
de balanced scorecard;
het financieel beleid;
het Treasury-statuut;
het Investeringenstatuut;
Het Reglement financieel beleid en beheer
(september 2016 + addendum van oktober 2017).

Overzicht leden raad van
commissarissen l’escaut
1. Governance
2. Volkshuisvestelijk
3. Vastgoedontwikkeling en -beheer
4. Financiën en controle
5. Juridische zaken

Dit toezichtkader is door de rvc in 2021 gebruikt bij
het nemen van beslissingen, het beoordelen van
bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie
van de corporatiedoelstellingen.

Samenstelling en deskundigheid
Per 31 december 2021 was de raad van commissarissen van l’escaut woonservice
als volgt samengesteld:
Deskundigheid
op specifiek
terrein

Functie/beroep

Overige functies

1 en 5

Registermediator

Bestuurder van Stichting het Hofje in Middelburg

Drs. G.H.A. Suy

4

Bedrijfskundig manager bij ADRZ

Geen

C.J. Kort

2

Eigenaar MemO: organisatieadviseur en -ondersteuner

Visitator woningcorporaties bij Cognitum
Lid bestuur stichting Reygersberch
(tot 30-09-2021)
Lid bestuur Broodfonds de Stuute
Lid Raad van Advies Cooplink (vanaf 29-09-2021)

ing. B.P. van de Par MRE

3

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

Geen

A.A.A. van den Abeele

1

Directeur-bestuurder Welzijn Middelburg en Poppodium De
Spot

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

Naam

Mr. N.H. van Everdingen

*Overzicht leden raad van commissarissen l’escaut
1. Governance 2. Volkshuisvestelijk 3. Vastgoedontwikkeling en -beheer 4. Financiën en controle

5. Juridische zaken
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•

“De commissie heeft de
bevindingen en adviezen
over genoemde zaken
gerapporteerd aan
de rvc.”
Selectie-/remuneratiecommissie
De rvc heeft uit diens midden een selectie-/
remuneratiecommissie ingesteld. De
remuneratiecommissie bestond in 2021 uit Aschwin van
den Abeele als voorzitter en Nicolaas van Everdingen
als lid. De remuneratiecommissie neemt geen besluiten,
maar is een voorbereidingscommissie, adviserend
en ondersteunend naar de rvc. De belangrijkste
activiteiten van de remuneratiecommissie in 2021
waren de werving van twee nieuwe commissarissen
en de uitvoering van het functioneringstraject met de
bestuurder via de 270-graden beoordelingsmethodiek.
Vanuit deze methodiek betrekt de rvc de bevindingen
van het managementteam, de huurdersvereniging
en de ondernemingsraad bij de beoordeling van het
functioneren van de bestuurder.
Verder heeft de commissie jaarlijks overleg met de
ondernemingsraad, organiseert de zelfevaluatie van
de rvc en stelt de voorstellen tot honorering voor de
rvc, de rvc-begroting en het opleidingsplan op. In 2021
zijn ze vier maal bijeen geweest en is met bepaalde
regelmaat telefonisch overlegd. De commissie heeft de
bevindingen en adviezen gerapporteerd aan de rvc. Het
remuneratierapport is een bijlage bij dit hoofdstuk.

Auditcommissie
De rvc heeft uit diens midden een auditcommissie
ingesteld. De auditcommissie bestond in 2021 uit
Gaston Suy als voorzitter en Ben van de Par als
lid. De commissie ondersteunt en adviseert de rvc
bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op
het terrein van het (financiële) toezicht. Ook de
auditcommissie neemt geen besluiten, maar is een
voorbereidingscommissie, adviserend en ondersteunend
naar de rvc, en rapporteert bevindingen rechtstreeks
aan de raad. Ten behoeve van de uitvoering van
de taken heeft de auditcommissie in 2021 vijf maal
vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer
de volgende onderwerpen besproken:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlenging contract met EY voor 4 jaar (2021 t/m
2024);
Volkshuisvestingsverslag 2020 (jaarverslag en
jaarrekening);
Accountantsverslag en controleverklaring 2020;
Visie op control (geactualiseerd);
Controleplan 2021;
Presteren naar vermogen (inclusief kadernotitie
begroting);
Begroting inclusief jaarplan 2022;
Bedrijfskosten inclusief vergelijk bedrijfskosten
regionaal + landelijk;
Management letter 2021;
Treasury-jaarplan 2022;
Risicomanagement;
Intern controleplan 2022;
Cybersecurity, AVG en de rol van Big Data en ICT
voor de corporatie van de toekomst.

Jaarlijks spreekt de auditcommissie de controller, de
manager bedrijfsvoering en de accountant afzonderlijk
en buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In 2021
kreeg de hoogte van de bedrijfslasten in het bijzonder
aandacht van de auditcommissie.

Commissie wonen
De rvc heeft uit diens midden een wooncommissie
ingesteld. In 2021 waren de leden van de commissie
wonen vanuit de rvc Aschwin van den Abeele en Kees
Kort. Zij zijn tevens commissaris op voordracht van de
huurdersvereniging. Verder bestond de commissie uit de
bestuurder Jan Leo van Deemter en manager Wonen
Corien Markusse. l’escaut wil steeds meer werken vanuit
‘de bedoeling’ en focus op de leefwereld. Zicht op en
vanuit het huurdersperspectief is hierbij van cruciaal
belang. De werkwijze van de commissie kristalliseert zich
uit in de praktijk. Er is (nog) geen Reglement commissie
wonen vastgesteld. De commissie kwam in 2021 vier
keer bijeen. Expliciet vooraf vaststellen van de agenda
en verslaglegging vond niet plaats. Binnen de commissie
voeren de leden een open gesprek.
Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer de volgende
onderwerpen besproken:
•
•
•

Betrekken huurdersperspectief in overwegingen;
Aandachtspunten vanuit overleg met HvL;
Visie Wonen en Zorg.

De commissie heeft de bevindingen en adviezen over
genoemde zaken gerapporteerd aan de rvc.
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Rooster van aftreden
Gesprekken met interne en externe
stakeholders
Het doel van deze gesprekken is versterking
van het toezichtbeeld.
Interne gesprekken
Tweemaal spraken de voorzitter en
vicevoorzitter met de leden van de
ondernemingsraad van l’escaut (or). In deze
gesprekken kregen de commissarissen goed
zicht op het wel en wee van de or en de
organisatie. In één gesprek werden algemene
inzichten uitgewisseld en de relevante
bevindingen vanuit medewerkersperspectief
besproken. In een tweede gesprek, op
aanvraag van de or, kwamen vragen van
de or aan de orde over het vertrek van de
manager bedrijfsvoering. Wat positief opvalt
is de constructief-kritische insteek van de or.
Externe gesprekken
Het is de bedoeling dat de commissarissen
elk jaar spreken met vertegenwoordigers van
stakeholders en partijen waar l’escaut mee
samenwerkt. Wat gaat goed, wat kost moeite
in de samenwerking met l’escaut en in het
realiseren van prestaties in Vlissingen? Helaas
konden net als in 2020 deze gesprekken
in 2021 niet plaatsvinden vanwege de
beperkende maatregelen door COVID-19.
Voor dergelijke gesprekken is de voorkeur
deze persoonlijk te voeren.

Conform de Governance-code worden de
commissarissen benoemd voor een termijn van 4 jaar,
met een mogelijke herbenoeming van 4 jaar.

Benoemd
1 januari

Aftredend volgens
rooster
(mogelijke)
herbenoeming
1 januari

t/m 31
december

mr. N.H. van
Everdingen

2014

2018*)

2021

drs. G.H.A. Suy

2014

2018*)

2021

C.J. Kort

2017

2021*)

2024

ing. B.P. van de Par
MRE

2017

2021*)

2024

28-10-2020

28-10-2024

27-10-2028

Statutaire situatie
op 31 december
2021

A.A.A. van den
Abeele

*herbenoeming heeft plaatsgevonden

Inhoudelijk toezicht
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen
vervullen, heeft de rvc zich regelmatig mondeling dan
wel schriftelijk door het bestuur laten informeren over
de (financiële) resultaten in relatie tot de beoogde
doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen
en behoeften van belanghebbenden. De rvc heeft in
het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om
zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het
speelveld van l’escaut woonservice:
•
•
•
•
•

overleg met bestuur;
overleg met externe accountant;
overleg met Huurdersvereniging l’escaut;
overleg met ondernemingsraad;
raadplegen medewerkers-vakspecialisten uit de
organisatie;
•
het volgen van seminars en bijeenkomsten;
•
het bijwonen van de gezamenlijke bijeenkomsten
directeurenkring en toezichthouders van de
Zeeuwse woningcorporaties, die twee keer per jaar
worden georganiseerd;
•
organiseren eigen rvc-ontwikkelsessie;
•
volgen van landelijke ontwikkelingen via publieke
media.
De rvc is in het afgelopen jaar negen keer bijeen
geweest. Geen van de leden is frequent afwezig geweest
bij vergaderingen.
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Zelfevaluatie

Besluit

Op 26 mei 2021 hield de rvc een zelfevaluatie zonder
begeleiding van een extern deskundige. Hiervoor werd
een zelfevaluatieformulier gebruikt, waarbij de volgende
elementen aan de orde kwamen:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Verantwoordelijkheden en samenstelling van de rvc
Vergaderingen van rvc
Functioneren rvc
Functioneren van de commissies uit de rvc
Voorzitter rvc
Relatie rvc – bestuurder
Secretariaat
Functioneren van de leden van de rvc
Algemene beoordeling rvc

•
•

•

De aandachtspunten werden omgezet in actie- en
aandachtspunten voor 2021. De algemene beoordeling
kwam uit op een 7,6.

Besluitvorming
De rvc heeft in het afgelopen boekjaar de volgende
besluiten genomen:

•

•
•
•

•
•

•

•

tot benoeming van Kees Kort
tot voorzitter van de raad van
commissarissen en Nicolaas van
Everdingen tot vicevoorzitter met ingang
van 1 juli 2021.
tot benoeming van Kees Kort als
voorzitter van de commissie wonen met
ingang van 3 februari 2021.
tot vaststelling functieprofielen Financieel
en Innovatief/ondernemend.
Begin 2021 is besloten het contract met
EY te verlengen voor 4 jaar (2021 t/m
2024). Het contract is jaarlijks opzegbaar.
Voorgenomen besluit tot benoeming
rvc-lid met profiel Financiën en Marina
Polderman tot rvc-lid met profiel
Innovatie en digitalisering met ingang
van 1 januari 2022.
tot dechargeverlening aan de directeurbestuurder voor de jaarrekening van
2020.
tot vaststelling van het jaarverslag en de
jaarrekening 2020.
tot goedkeuring van het bod op de
woonvisie 2022.
Voorgenomen besluit tot benoeming van
drs Ingeborg Madelon Moonen RC tot
rvc-lid met profiel Financiën met ingang
van 1 januari 2022.
tot goedkeuring van het Ontwikkel- en
realisatiebesluit De Dempo (2021-31).
tot benoeming van Ingeborg Moonen RC
tot lid van de raad van commissarissen
van l’escaut met ingang van 1 januari
2022 met het profiel Financiën.
tot benoeming van Marina KhalafPolderman tot lid van de raad van
commissarissen van l’escaut met ingang
van 1 januari 2022 met het profiel
Innovatie en digitalisering.
tot goedkeuring van de begroting en het
semesterplan 2022.
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•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

tot goedkeuring van het investeringsen sloopbesluit van complex 154 Van
Dishoeckstraat (2021-41A en 2021-41B).
tot vaststelling van het opleidingsplan
rvc 2022.
tot goedkeuring van het
Ondernemingsplan ‘Bestemming
Betrokken Buurt Ondernemingsplan 2022
- 2026 en verder’ versie 6.
tot vaststelling van het beleid Wonen en
Zorg (2021-42).
tot goedkeuring van het
Investeringsbesluit Koperslagerij Scheldekwartier (2021-45).
tot goedkeuring van het Treasuryjaarplan 2022.
tot benoeming de heer Van de Par als
voorzitter van de auditcommissie met
ingang van 1 december 2021.
tot benoeming mevrouw Moonen als lid
van de auditcommissie met ingang van 1
januari 2022.
tot benoeming de heer Kort als lid van de
remuneratiecommissie met ingang van 1
januari 2022.
tot benoeming de heer Van de Par
als vicevoorzitter van de raad van
commissarissen met ingang van 1 januari
2022.
tot vaststelling van de aan de
VTW-beroepsregel geactualiseerde
bezoldigingen per 1 januari 2022.

Voorts is gesproken, dan wel advies
uitgebracht, over de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bod op de Woonvisie 2022;
Werving- & selectieprocedure (inclusief
profielaanpassing) twee nieuwe commissarissen;
Besturen en toezicht houden in de praktijk;
Ondernemingsplan;
Effect spanning op woningmarkt naar l’escaut;
Diverse projectopdrachten en investeringsbesluiten;
Eenmalige huurverlaging 2021;
Begroting en semesterplan 2022;
Beleid Wonen en Zorg;
Planning & control-cyclus/beleidsachtbaan;
Rapportage klachtenprocedure en onafhankelijke
klachtencommissie 2020;
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
Tertiaal-rapportages;
Jaarverslag Buurtbemiddeling 2020;
Regionale samenwerking;
Resultaatuitkering medewerkers l’escaut 2021;
Rol van de rvc in het nieuwbouwproces;
Ethische thema’s (casusbespreking 2x/jaar);
Toezichtbrief AW en WSW;
Borgingsplafond en beoordeling risicoprofiel WSW;
Managementletter;
Stand van zaken jaarplan.

Governance-code
De rvc hecht aan de beginselen van goed bestuur. De
Governance-code Woningcorporaties wordt daarbij als
leidraad beschouwd.
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Risicobeheersing
Dit onderwerp wordt regelmatig besproken tijdens
de reguliere rvc-vergaderingen en de vergaderingen
van de auditcommissie. De rvc houdt in het licht van
de maatschappelijke doelen van de corporatie, zoals
verwoord in het Ondernemingsplan, toezicht op de
inspanningen die hiervoor door de corporatie zijn
verricht. De voortgang hiervan blijkt uit de tertiaalrapportages.

In 2021 behaalden de leden van de rvc de volgende
PE-punten:
OverOverPE-norm PE behaald Aan norm
schot/-tekort schot/-tekort
2021
in 2021
voldaan
2021
2020
mr. N.H. van
Everdingen

5

0

Nee

-5

0

drs. G.H.A Suy

5

13

Ja

+5

+5

ing. B.P. van
de Par MRE

5

21

Ja

+5

+5

C.J. Kort

5

26

Ja

+5

+1

A.A.A. van den
Abeele

5

10

Ja

+5

+3

Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen
wordt ook aandacht besteed aan de soft controls.
De accountant rapporteert jaarlijks over de soft
controls in de managementletter. De rvc ziet toe op de
controlewerkzaamheden van de accountant en laat zich
op drie momenten informeren. De pré-auditmeeting,
managementletter en het accountantsverslag worden
eerst in de auditcommissie en vervolgens met de
voltallige rvc besproken. Eens per jaar vindt de
beoordeling van de externe accountant plaats met de
voltallige rvc.

De rc stelt jaarlijks een opleidingsplan op, dat in de
december-vergadering (tegelijk met de rvc-begroting)
wordt vastgesteld. De tussentijdse evaluatie vindt plaats
in de juni-vergadering.

PE-punten

Verantwoording bestuurdersbeloning

In de Governance-code Woningcorporaties is
opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties
in drie jaar tijd 108 PE-punten dienen te behalen. Van
januari 2020 tot en met eind 2021 heeft de heer Van
Deemter 70 van de 108 punten behaald.
Interne toezichthouders van corporaties die lid zijn van
de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
(VTW), dienen in twee jaar tijd (2020 en 2021) 10
PE-punten te behalen. De leden van de rvc hebben
VTW- en andere bijeenkomsten bijgewoond, om de
ontwikkelingen in de sector te kunnen volgen dan wel
zich verder te verdiepen in het toezichthouden.

Naam

J.L. van Deemter

Op basis van de tabel behorende bij de ‘Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2014’ geldt voor l’escaut
woonservice voor bestuurders met dienstbetrekking
in 2021: bezoldigingsklasse F met een maximale
bezoldiging van € 175.000 per jaar.
De bezoldiging van de heer Van Deemter vloeit voort uit
schriftelijk overeengekomen afspraken, vastgelegd in de
arbeidsovereenkomst d.d. 1 januari 2021 en is conform
de WNT.

Functie

Duur dienstverband

Omvang dienstverband

Beloning plus
belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal

directeurbestuurder

Bepaald tot 03-122022

fulltime

€ 135.023

€ 18.208

€ 153.232
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Verantwoording commissarissenhonorering
De bezoldiging is niet gekoppeld aan de prestaties
van l’escaut woonservice en is in lijn met de geldende
richtlijnen van de WNT en de VTW. De bezoldiging
van de leden en voorzitter rvc van l’escaut bedraagt,
met ingang van 1 januari 2021, 70% van de maximale
bezoldiging voor de klasse F uit de VTW-beroepsregel.
De bruto vergoeding voor de voorzitter bedroeg in 2021
€ 14.175,- per jaar. De bruto vergoeding voor de overige
leden bedroeg € 9.485,- per jaar.

Bezoldiging RvC-lid

Bezoldiging
RvC-voorzitter

Bezoldiging 2020

€ 9.100

€ 13.580

VTW-beroepsregel 2021,
klasse F

€ 13.550

€ 20.250

Bezoldiging per 1-1-2021

€ 9.485

€ 14.175

Verantwoording aan belanghouders
Om huurders positie te geven binnen de
corporatie heeft l’escaut een participatiereglement
samengesteld. Dit reglement vormt de basis voor de
samenwerkingsovereenkomst die is overeengekomen
met de Huurdersvereniging l’escaut (HvL). De HvL is
een huurdersvereniging die specifiek is opgericht voor
de huurders van l’escaut woonservice. Er zijn twee
commissarissen benoemd op voordracht van de HvL.
Vier keer per jaar vindt regulier overleg plaats
op uitnodiging van de corporatie. Daarbij zijn
van corporatiezijde de directie en een manager
vertegenwoordigd. Vanuit de HvL is het volledige
bestuur aanwezig.
Met overige belangenhouders, zoals zorg- en
welzijnsorganisaties en onderwijs, zijn er netwerkrelaties.
Deze richten zich meer op concrete projecten waarin
samen wordt opgetrokken.

Verklaring over
volkshuisvestingsverslag en
jaarrekening
Volgens artikel 25, lid 2 van de statuten heeft de
rvc het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening
en de prognose laten onderzoeken door EY.
De accountantsmededeling voor het
volkshuisvestingsverslag 2021 en de
accountantsverklaring met betrekking tot
de jaarrekening 2021 zijn opgenomen in het
jaarverslag. Op basis van de overgelegde
bescheiden en de door de directeur-bestuurder
verstrekte informatie, concludeert de raad dat
de bestuurder en de werkorganisatie van l’escaut
woonservice hun taken over het boekjaar 2021
naar behoren hebben verricht.
Vlissingen, 8 juni 2022
Kees Kort
voorzitter raad van commissarissen
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Remuneratierapport
l’escaut
woonservice
2021
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De raad van commissarissen (rvc) van l’escaut
woonservice heeft uit diens midden een
Remuneratiecommissie (rc) benoemd. Met dit
remuneratierapport verantwoordt de rc het handelen en
de resultaten in het jaar 2021.
De rc is belast met het voorbereiden van de
besluitvorming van de rvc. In 2021 bestond de rc uit de
leden Van den Abeele (vz) en Van Everdingen.
De rc rapporteert aan de rvc en heeft geen zelfstandige
of gedelegeerde bevoegdheden.
In het Reglement ‘Selectie- en Remuneratiecommissie
l’escaut woonservice’ zijn de taken van de rc benoemd.
Niet alle taken zijn elk jaar actueel. Zie hiernaast het
overzicht van de taken van de rc:

Taak
1. Het doen van een voorstel voor
selectiecriteria en een benoemingsprocedure
inzake de leden van de rvc en de bestuurder;
2. Het doen van een voorstel voor een
profielschets van de rvc;
3. Het werven, selecteren en voordragen van
leden van de rvc en de bestuurder ter (her)
benoeming door de rvc;
4. Het doen van een voorstel betreffende het
te voeren bezoldigingsbeleid voor de rvc en
directeur-bestuurder;
5. Het doen van een voorstel inzake de
bezoldiging van de bestuurder en rvc ter
vaststelling door de rvc;
6. Het voeren van het jaarlijkse
beoordelingsgesprek met de bestuurder, het
voeren van het jaargesprek met het oog op
het vaststellen van de door de bestuurder te
behalen doelstellingen;
7. Het voorbereiden van het jaarlijkse
evaluatiegesprek inzake het functioneren van
de rvc en de afzonderlijke leden;
8. Het opmaken van een voorstel tot het
remuneratierapport;
9. Het doen van een voorstel inzake het
opleidingsplan van de rvc;
10. Het tot stand brengen van periodieke
gesprekken met interne en externe
belanghouders met het oog op het verkrijgen
van een breed toezichtbeeld;
11. Updaten reglement en producten rc.
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Ontwikkelingen 2021:

1. Directeur-bestuurder l’escaut woonservice
Sinds september 2018 functioneerde Jan Leo
van Deemter als interim-bestuurder bij l’escaut
woonservice. Met hem is op 15 augustus 2019 een
arbeidsovereenkomst aangegaan tot en met 31
december 2020. De rvc en Jan Leo van Deemter
kwamen bij deze aanstelling een bestuursopdracht
overeen met te behalen mijlpalen. Op 1 januari
2021 is zijn contract verlengd en is een nieuwe
bestuurdersopdracht voor 2021 vastgesteld. Jan Leo
van Deemter heeft daar in het jaar 2021 uitvoering aan
gegeven.
2. Benoeming en herbenoemingen rvc
Benoeming nieuwe voorzitter rvc
Met het aanstaande vertrek van de voorzitter (en
remuneratiecommissielid) de heer Van Everdingen
per 1 januari 2022, heeft een functieoverdracht
plaatsgevonden met betrekking tot het voorzitterschap
van de rvc. Per 1 juli 2021 heeft de heer Van Everdingen
zijn functie overgedragen aan het zittende rvc-lid de
heer Kort. De heer Van Everdingen heeft zijn functie
binnen de remuneratiecommissie tot 1 januari 2022
volbracht.
Herbenoeming leden rvc
Was in 2021 niet van toepassing.
3. Werving nieuwe leden rvc
Vanwege de beëindiging van het rvc-lidmaatschap van
de heren Van Everdingen en Suy – beiden per 1 januari
2021 – heeft de rc een wervings- en selectietraject
opgezet. Er zijn nieuwe profielen opgesteld en
personeelswervingsbureau Erly kreeg de opdracht om
met name vrouwelijke potentiële kandidaten te werven
voor de rvc.

4. Bezoldiging rvc en directeur-bestuurder
Bezoldiging rvc
De bezoldiging is niet gekoppeld aan de prestaties
van l’escaut woonservice en is in lijn met de geldende
richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en
de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
(VTW). De bezoldiging van de rvc-leden en de rvcvoorzitter bedraagt, met ingang van 1 januari 2021,
70% van de maximale bezoldiging voor de klasse F uit
de VTW-beroepsregel. De bruto vergoeding voor de
voorzitter bedroeg in 2021 € 14.175,- per jaar. De bruto
vergoeding voor de overige leden bedroeg € 9.485,- per
jaar.

Bezoldiging RvC-lid

Bezoldiging
RvC-voorzitter

Bezoldiging 2020

€ 9.100

€ 13.580

VTW-beroepsregel 2021,
klasse F

€ 13.550

€ 20.250

Bezoldiging per 1-1-2021

€ 9.485

€ 14.175

Bezoldiging directeur-bestuurder
Op basis van de tabel behorende bij de ‘Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2014’ geldt voor l’escaut
woonservice voor bestuurders met dienstbetrekking
in 2021: bezoldigingsklasse F met een maximale
bezoldiging van € 175.000 per jaar.
De bezoldiging van de heer Van Deemter vloeit voort uit
schriftelijk overeengekomen afspraken, vastgelegd in de
arbeidsovereenkomst d.d. 1 januari 2021, en is conform
de WNT.

De gevoerde sollicitatiegesprekken door de voltallige
rvc met de geselecteerde kandidaten resulteerden
in de aanstaande benoeming van twee nieuwe rvcleden. Na goedkeuring door de AW zijn zij per 1 januari
2022 benoemd tot lid van de rvc. Het gaat hierbij om
mevrouw Moonen en mevrouw Polderman.

Naam

J.L. van Deemter

Functie

Duur dienstverband

directeurbestuurder

Bepaald tot 03-122022

Beloning plus
Omvang dienstBeloningen betaalbelastbare onkostenverband
baar op termijn
vergoedingen

fulltime

€ 135.023

€ 18.208

Totaal

€ 153.232

l’escaut
Jaarverslag 2021

5. Beoordeling bestuurder
De rvc van l’escaut woonservice beoordeelt twee
keer per jaar aan de hand van de vastgestelde 270o
feedbackmethode het functioneren van de bestuurder.
Binnen het kader van deze methode voerde de rc in
juni (tussentijdse beoordeling) gesprekken met het
managementteam, de controller, de ondernemingsraad,
het bestuur van de Huurdervereniging l’escaut, de
voltallige rvc en de heer Van Deemter zelf. Op basis
van de gesprekken stelde de rc een overzicht met
bevindingen op. De rvc stelde dit overzicht bij wijze van
beoordeling vast. De rc besprak de resultaten met de
heer Van Deemter. Op 24 november heeft de rc een
eindbeoordelingsgesprek gevoerd met de heer Van
Deemter. In deze (positieve) beoordeling is onder meer
gekeken naar de doelen uit de bestuursopdracht en
het jaarplan. Besproken is welke doelen gehaald en niet
gehaald zijn en wat hiervan de reden was.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheden en samenstelling van de rvc
Vergaderingen van rvc
Functioneren rvc
Functioneren van de commissies uit de rvc
Voorzitter rvc
Relatie rvc – bestuurder
Secretariaat
Functioneren van de leden van de rvc
Algemene beoordeling rvc

De aandachtspunten werden omgezet in actie- en
aandachtspunten voor 2021. De algemene beoordeling
kwam uit op een 7,6.
7. Opleiding en permanente educatie (PE) rvc
Voor de rvc gelden regels voor permanente educatie.
Leden van de rvc dienen in twee jaar tijd (2020 en 2021)
10 PE-punten te behalen. De leden van de rvc hebben
VTW- en andere bijeenkomsten bijgewoond, om de
ontwikkelingen in de sector te kunnen volgen dan wel
zich verder te verdiepen in het toezichthouden.

6. Zelfevaluatie raad van commissarissen
Op 26 mei 2021 hield de rvc een zelfevaluatie zonder
begeleiding van een extern deskundige. Hiervoor werd
een zelfevaluatieformulier gebruikt, waarbij de volgende
elementen aan de orde kwamen:

De rc stelt jaarlijks een opleidingsplan op, dat in de
december-vergadering (tegelijk met de rvc-begroting)
wordt vastgesteld. De tussentijdse evaluatie vindt plaats
in de juni-vergadering.

In 2021 behaalden de leden van de rvc de volgende PE-punten:

PE-norm 2021

PE behaald in 2021

Overschot/-tekort
2020

Aan norm voldaan

Overschot/-tekort
2021

mr. N.H. van Everdingen

5

0

0

Nee

-5

drs. G.H.A. Suy

5

13

+5

Ja

+5

ing. B.P. van de Par MRE

5

21

+5

Ja

+5

C.J. Kort

5

26

+1

Ja

+5

A.A.A. van den Abeele

5

10

+3

Ja

+5

41

