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Jaarverslag 

Hoofdstuk 1 Verslag bestuur 

Met het voorliggende jaarverslag wordt verslag gedaan over boekjaar 2012 en zijn de gebeurtenissen 
die daarna hebben plaatsgevonden in 2013 en die van invloed zijn op de jaarrekening 2012, 
verwerkt. 

Laurentius stond bekend als een financieel gezonde en degelijke organisatie. Dat de corporatie in de 
problemen raakte, was voor velen een verrassing. De opmaat naar deze problemen is zowel door de 
toenmalige directie, het MT als de RvC niet herkend of zelfs erkend. 

Laurentius heeft een aantal jaren geleden besloten haar vermogensovermaat in te zetten hetgeen tot 
een forse expansiestrategie heeft geleid. Duidelijk is dat hierbij (te grote) risico's zijn genomen en 
onvoldoende rekening is gehouden met de volkshuisvestelijke doelstelling, de belangen en de 
continuïteit van de woningbouwvereniging. Of bij de besluitvorming of de dagelijkse praktijk 
eigenbelang een rol heeft gespeeld moet uit het (lopend) strafrechtelijk en (forensisch) 
vervolgonderzoek blijken. 

Vanaf 2009 kwam Laurentius niet meer in aanmerking voor de zogenaamde generieke borging van 
het WSW omdat het niet aan de gestelde normen voldeed. Financiering met borging kon dus alleen 
plaatsvinden op basis van maatwerk. Daarnaast bleek het continuïteitsoordeel van het CFV niet 
langer de Al-status te geven maar een A2-status en in 2011 zelfs een B2-status. Een teken dat de 
sectorinstituten van mening waren dat de organisatie grote risico's liep. 

In 2012 is de vereniging onder verscherpt toezicht gesteld en moest voor 1 maart 2012 een herstel-
c.q. financieringsplan gemaakt worden. Dit plan kwam moeizaam tot stand. Uiteindelijk heeft de 
minister van BZK, omdat er onvoldoende vertrouwen bestond in de toenmalige RvC en het 
toenmalige bestuur van de woningbouwvereniging, op 26 april 2012 besloten een extern 
toezichthouder aan te stellen in de persoon van de heer Lex Pouw. 
De directeur-bestuurder werd op 21 mei 2012 gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen op 
verdenking van fraude, witwassen en aarmemen en/of verstrekken van steekpermingen en is 
vervolgens ontslagen. 

Op 26 juni is Karin Rosielle door de toenmalige RvC als interim-bestuurder benoemd. Dit 
jaarverslag betreft logischerwijs een terugblik over verslagjaar 2012 vanuit het perspectief van deze 
interim -bestuurder en haar directieteam, aangezien zij verslag doet over een periode waarin zijzelf 
slechts deels als bestuurder de bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg. In juli 2012 heeft de 
ledenraad het vertrouwen in de toenmalige RvC opgezegd en heeft de voltallige RvC ervoor 
gekozen om hun functie neer te leggen. In augustus 2012 is een interim-Raad van Commissarissen 
door de Ledenraad benoemd. 

De situatie op hoofdlijnen tot november 2013 

Nadat uiteindelijk een financieringsplan is opgeleverd, is dit op 12 juli 2012 door het ministerie van 
BZK, het WSW en het CFV goedgekeurd onder de voorwaarde dat er op korte termijn een plan van 
aanpak zou worden gemaakt en er een methode werd ontwikkeld waardoor op inzichtelijke wijze de 
voortgang van de uitvoering kan worden gevolgd en indien nodig tijdig kan worden ingegrepen. Een 
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onafhankelijke toets van de financiële positie, de verschillende scenario's en de vastgoedportefeuille 
wordt sterk aangeraden. 

De in april 2012 door de minister aangestelde extern toezichthouder zag toe op de reaUsatie van dit 
plan en op de correcte uitvoering van het interne forensisch onderzoek dat is gestart naar aanleiding 
van het lopende strafi-echtelijk onderzoek naar de bestuurder. Het rapport van de forensisch 
onderzoekers is medio mei 2013 opgeleverd. 
De directeur-bestuurder a.i. heeft eind 2012 en begin 2013 aangifte gedaan bij justitie tegen de 
voormalig directeur-bestuurder. 
Op basis van tussentijdse resultaten uit de verschillende (forensisch) onderzoeken heeft Laurentius 
eind oktober 2013 besloten om diverse betrokkenen, waaronder in ieder geval haar voormalige 
directeur-bestuurder, enkele leden van de voormalige Raad van Commissarissen, een 
projectontwikkelaar en enkele notarissen, aan te spreken voor de door Laurentius geleden schade. 
Tegen enkelen van hen wordt ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. 

De realisatie van het Financieringsplan blijkt complexer dan gedacht 
De interim-bestuurder heeft begin augustus 2012 een eerste rapport van bevindingen aan de RvC 
gepresenteerd. Omdat er zowel intern als extern grote discrepantie was over de ernst van de situatie, 
is door de interim-bestuurder besloten om door een extern adviseur een nadere analyse te laten 
maken van de financiële situatie en de ontwikkelingsportefeuille. 

Deze analyse bracht in augustus 2012 aan het licht dat een aantal aannames over de 
liquiditeitspositie in het Financieringsplan te optimistisch is geweest en dat de organisatie in 
september in de liquiditeitsproblemen zou komen. De bevindingen en de daaruit voortvloeiende 
situatie is in augustus 2012 onverwijld gemeld bij het WSW, CFV en BZK, waarna een proces op 
gang is gebracht dat moest leiden tot de uitwerking van het financieringsplan in een Plan van 
Aanpak. In de periode augustus tot eind oktober is hierover veelvuldig overleg geweest met WSW 
en CFV. 

Laurentius met tijdelijke steun zelfstandig verder, Plan van Aanpak goedgekeurd 
Na de analyse van de situatie is een set van maatregelen beoordeeld door het bestuur. Diverse 
oplossingsrichtingen zijn verkend en doorgerekend. In het Plan van Aanpak dat op 10 december 
2012 is goedgekeurd door WSW, CFV en het ministerie van BZK, wordt geconstateerd dat herstel 
mogelijk is door tijdelijke liquiditeitsoverbrugging. Hiervoor heeft het WSW borging verstrekt voor 
het aantrekken van financiering ter grootte van € 50 miljoen voor 2013 en aanvullend € 40 miljoen 
in afwachting van verkoop van twee complexen aan WonenBreburg. Daarnaast is voor 2013 en 
daaropvolgende jaren ingezet op versoberde bedrijfsvoering. 

Bij de uitwerking van het plan van aanpak zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 
• Het hebben van voldoende liquide middelen voor de realisatie van de projecten in aanbouw, 

lopende zaken, salarissen etc. heeft prioriteit 
• De basale volkshuisvestelijke doelstelling overeind houden, Laurentius faciliteert haar 

huurders bij het wonen 
• Betrouwbare partner, nakomen wat wordt beloofd 
• Een oplossing die zo min mogelijk schade doet aan de volkshuisvestingssector (zo min 

mogelijk steun, liefst geen sanering met een heffing voor andere corporaties) 
• Binnen 10 jaar weer voldoen aan de verplichtingen van het WSW en CFV 

In het plan van aanpak is het beleid voor de organisatie voor de komende drie jaren vastgelegd en 
zijn maatregelen opgenomen om de financiële positie te verbeteren. Deze oplossingsrichting gaat 

Jaarstukken 2012 - 5/166 



ervan uit dat de financiële problemen van Laurentius op middellange termijn oplosbaar zijn. 
Daarvoor is gedurende een bepaalde periode tijdelijke steun nodig van het WSW zodat de 
liquiditeitsvraagstukken kunnen worden opgelost. 

De aanpak leidt noodgedwongen tot een aanpassing van de ambities. Van een sterk op 
projectontwikkeling gerichte organisatie moet de komende jaren de omslag plaatsvinden naar een 
meer op beheer gerichte organisatie. Alle projecten in ontwikkeling werden "on hold" gezet of 
afgestoten, bezuinigingen doorgevoerd in de organisatie en er wordt gekort op alle uitgaven, 
inclusief het onderhoud. Daarbovenop stoppen de investeringen in nieuwbouw en grootscheepse 
renovatie. 

Laurentius zal zich de komende jaren met name richten op de kernactiviteiten van de corporatie 
birmen de gemeente Breda. Aanvullende producten en diensten zullen niet zelf worden geleverd 
maar in samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties worden ontwikkeld en 
aangeboden. Op de korte termijn ontkomen wij er helaas niet aan dat het niveau van de 
dienstverlening aan huurders naar beneden wordt bijgesteld. Dit alles heeft consequenties voor de 
organisatie. 

Sinds 2010 waarderen we ons bezit op basis van bedrijfswaarde. Vanaf 2012 waardeert Laurentius 
haar commercieel bezit op marktwaarde. Twee belangrijke kengetallen zijn de solvabiliteit en het 
percentage 'loan to value'. De solvabiliteit is de verhouding van de reserves ten opzichte van het 
balanstotaal en bedraagt per 31 december 2012 geconsolideerd 14,38 procent (31-12-2011: 15,84 
procent). De 'loan to value' is de verhouding van de langlopende schulden, uitgedrukt in een 
percentage van de materiële vaste activa in exploitatie en ontwikkeling en bedraagt per 31 december 
2012 88,54% (31-12-2011: 89,47%). 

Het geconsolideerde 'Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen' bedraagt -/- € 
46.781.000. Het jaarresultaat over 2012 is -/- € 46.874.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op 
het groepsvermogen. 

Jaarrekening 2012 

Als gevolg van de beschreven bijzondere gebeurtenissen in 2012 is het opmaken en vaststellen van 
de jaarrekening 2011 en de daaropvolgende jaarrekening van 2012 een aantal keren uitgesteld. 

In de afgelopen periode is intensief gesproken met de accountant over navolgende zaken: de 
uitkomsten van het forensische onderzoek, de continuïteit van Laurentius en enkele 
waarderingsvraagstukken ten aanzien van het onroerend goed van Laurentius. 

De continuïteit van Laurentius is gewaarborgd door de goedkeuring van het Plan van Aanpak en de 
tijdelijke hquiditeitssteun die naar aanleiding daarvan is ontvangen van het WSW. Het WSW heeft 
hiermee vertrouwen in de kredietwaardigheid van Laurentius en de huidige Raad van 
Commissarissen en directie. Laurentius heeft in oktober 2013 niet-DAEB financiering aangetrokken 
op haar bezit Stadionkwartier te Eindhoven en tevens heeft op 9 oktober 2013 een taakoverdracht 
plaatsgevonden van het bezit in Oirschot. De ontvangen gelden zijn gebruikt voor het aflossen van 
de tijdelijke hquiditeitssteun. Hiermee zijn twee belangrijke maatregelen uit het Plan van Aanpak 
gerealiseerd die de continuïteit van Laurentius waarborgen. Het verkrijgen van de tweede tranche 
niet-DAEB financiering voor eind 2013 is een essentiële voorwaarde voor deze veronderstelling. 
Laurentius is in gesprek met financiers over het aantrekken van meer niet-DAEB financiering ter 
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aflossing van haar langlopende schulden. Verwacht wordt dat dit voor 31 december 2013 is 
gerealiseerd. 

Enkele vastgoedprojecten zijn afgewaardeerd als gevolg van een her-evaluatie waaruit gebleken is 
dat deze vastgoedprojecten niet meer de waarde hebben als toen deze werden verworven. Ook 
gewijzigde (markt)omstandigheden hebben invloed op deze afwaardering. De effecten hiervan zijn 
grotendeels in de jaarrekening 2011 meegenomen. 

Kabinetsbeleid 
De gevolgen van het kabinetsbeleid raken uiteraard ook Laurentius. De gevolgen van de 
maatregelen uit het Woonakkoord zijn in de jaarrekening 2012 verwerkt. Laurentius heeft de 
verhuurdersheffing ingerekend in haar bedrijfswaarde. Deze heeft een oplopend karakter en 
ontwikkelt zich tot een niveau van € 8 miljoen in 2017 en is daarna gefixeerd op een niveau van € 8 
miljoen per jaar. De extra ruimte in het verhuurbeleid is tot en met 2017 bepaald op 2% boven 
inflatie. Daarna volgens inflatie. 

Laurentius heeft de effecten van het woonakkoord ook verwerkt in haar financiële 
meerjarenprognose. Op basis hiervan hoeven geen wezenlijke extra aanpassingen in de 
bedrijfsvoering te worden gedaan. Wel hebben de maatregelen invloed op het huurbeleid van 
Laurentius. Als gevolg van de actuele financiële positie van Laurentius is in de actuele 
meerjarenprognose een bezuiniging van 10 tot 20% op beïnvloedbare kosten opgenomen. Daarnaast 
wordt conform het Plan van Aanpak het investeringsvolume na 2013 teruggebracht tot nihil. 

De continuïteit van de woningcorporatie komt als gevolg van de maatregelen uit het woonakkoord 
niet in gevaar. Voor een nadere toelichting over de continuïteit wordt verwezen naar pagina 66 van 
de jaarrekening. 

Forensisch onderzoeken 

De forensisch onderzoekers zijn in juli 2012 gestart met hun onderzoeken. Onderzoek is gedaan naar 
de relaties en transacties met één vastgoedpartij. Het onderzoek is in delen opgesplitst: onderzoek 
naar (vastgoed)transacties, onderzoek naar de administratieve organisatie rondom 
vastgoedtransacties, onderzoek naar de procedures rondom vastgoedtransacties, onderzoek naar de 
governance inzake besluitvorming en mogelijke belangenverstrengeling van de voormalig directeur
bestuurder. De oplevering van deze rapportages heeft een aantal maanden vertraging opgelopen als 
gevolg van de complexiteit. 

Uit de bevindingen van het opgeleverde forensisch onderzoek van medio mei 2013 én voor zover op 
dit moment bekend bij het bestuur, zijn de financiële gevolgen van vermoedens van fi-aude of fouten 
voor de jaarrekening 2012 beperkt. De betreffende grondposities, vastgoedprojecten en vorderingen 
waren reeds afgewaardeerd op basis van economische ontwikkelingen en zijn door het uitvoeren van 
taxaties in de jaarrekening verwerkt. Tevens geven de bevindingen uit het forensisch onderzoek 
geen aanleiding dat nog materiële verplichtingen volgen uit de samenwerking met deze 
vastgoedpartij. 

Laurentius heeft door de samenwerking met deze vastgoedpartij, naar het zich nu laat aanzien, 
schade geleden. 
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Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste rapportages van de forensisch onderzoeken is 
vervolgonderzoek ingesteld. 

Uit de rapportages bleek een bepaalde manier van opereren ('modus operandi') die mogelijk ook bij 
andere transacties tussen Laurentius en andere ontwikkelaars/aaimemers plaats heeft gevonden. 

Het vervolgonderzoek zal starten met een oriënterende en inventariserende fase. Het doel van deze 
fase is de vastgoedprojecten te inventariseren. Vervolgens kan op basis daarvan worden bepaald of 
bepaalde vastgoedprojecten met meer diepgang dienen te worden onderzocht. 

Het OM onderzoekt de relatie en transacties met een andere vastgoedpartij, anders dan de in het 
forensisch onderzoek betrokken partij. De voormalige bestuurder wordt verdacht van deelname aan 
een criminele organisatie, witwassen, omkoping en oplichting. Laurentius heeft hierdoor 
waarschijnlijk schade opgelopen. De omvang van de mogelijke schade zal pas na afi"onding van het 
OM-onderzoek bekend worden. De uitkomsten van dit OM-onderzoek worden niet op korte termijn 
verwacht. 

Integriteitsonderzoeken 

Naar aanleiding van signalen van de forensisch onderzoekers is in opdracht van de bestuurder een 
integriteitsonderzoek gestart dat zich met name gericht heeft op beide directeuren. Dit heeft ertoe 
geleid dat de arbeidsovereenkomst met hen in 2013 is ontbonden. 

Relevante Bestuursbesluiten in de periode tot 26 juni 2012 

• Inschakelen van Deloitte en Ortec Finance bij het ondersteimen en begeleiden van de 
organisatie bij het opstellen van: 

O een projectenlijst en projectenanalyse; 
O een meerjarenprognose; 
O een financieringsplan. 

• Opdracht verstrekken voor het Project Centrumplan Gilze Rijen, ook wel genaamd "Achter 
de Hoven". 

• Opdracht verstrekken aan Atrivé om van een drietal projecten (Hartje Eindhoven, 
Willemskwartier en Brouwhof) een helder projectoverzicht op te stellen waaruit blijkt op 
welke wijze Laurentius 'in control' is over de projecten, op welke wijze het toezicht op de 
projecten is toegepast, en op welke wijze is gehandeld met betrekking tot integriteit en 
governance. 

• Principeovereenkomst met WonenBreburg over de overname van vier projecten (Breda: 
Brouwhof en Breda BirmenBuiten/Tilburg: Oostertuin, Wijhof), onder de voorwaarden zoals 
vastgelegd in een brief van 28 maart 2012. 
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Relevante Bestuursbesluiten in de periode na 26 juni 2012 
• Opdracht verstrekken aan Bovenschen Consultancy B.V. en Integis B.V. voor het uitvoeren 

van een forensisch onderzoek; 
• Opdracht verstrekt aan J. Elghoul van Networking Consultants voor een integrale financiële 

analyse; 
• Opdracht verstrekken aan Meelis en Partners voor een persoonsgericht integriteitsonderzoek; 
• Schorsing van twee directeuren gedurende het integriteitsonderzoek; 
• Ontslag op staande voet van de heer Peijen, directeur Financiën en Vastgoedprojecten; 
• Opstellen van integraal Plan van Aanpak ter uitvoering van het Financieringsplan; 
• Ondertekenen vaststellingsovereenkomst met de gemeente Oirschot; 
• Vaststellen begroting 2013; 
• Besluit t.a.v. Nieuwe Borg projecten: 

O Project Tilburg Willemskwartier niet verder uit te ontwikkelen maar stop te zetten; 
O Project Gilze Centrumplan te ontbinden vóór 31-12-2012; 
O Roermond Villa Vrijstaete te ontbinden op basis van o.a. wanprestatie voor 31-12-

2012. 

Verwachtingen 

Laurentius zal in 2013 de acties en maatregelen genoemd in het Plan van Aanpak verder uitvoeren. 
Dit betekent dat het aangepaste ondernemingsplan als leidraad voor de toekomst zal gelden. Voor de 
consequenties voor de organisatie is een organisatieplan gemaakt en ter advisering aan de OR 
aangeboden. 

Financiële instrumenten 

Laurentius heeft momenteel twee derivaten, zogeheten renteswaps payer, waarbij geldt dat geen 
plicht tot bijstorten of tussentijds verrekenen bestaat. Tevens hoeft Laurentius geen buffers aan te 
houden of zekerheden te verstrekken. De derivatenpositie kent een negatieve marktwaarde als 
gevolg van de lage rentestanden. Laurentius is in 2012 niet actief geweest op de beleggingsmarkt. 

Verklaring van de directie 

De directie van Laurentius is gezien de specifieke omstandigheden niet in staat te verklaren dat de 
middelen van Laurentius uitsluitend zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting. Zoals uit het 
directieverslag blijkt, zijn maatregelen getroffen om dit alsnog te bereiken. 

K. Rosielle 
directeur-bestuurder a.i. 
6 november 2013 
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Hoofdstuk 2 Verslag Raad van Commissarissen 

Ten geleide 

De leden van de Raad van Commissarissen die begin 2012 het toezicht hebben uitgeoefend, besloten 
op 12 juli van dat jaar unaniem tot terugtreden met orraüddellijke ingang. Aanleiding hiervoor was 
het feit dat de Ledenraad het vertrouwen in de Raad van Commissarissen had opgezegd. 

In augustus 2012 is een interim-Raad van Commissarissen benoemd. Per 13 juni 2013 is een nieuwe 
en vaste Raad van Commissarissen benoemd door de Ledenraad. 

Dit verslag betreft een terugblik over verslagjaar 2012 vanuit het perspectief van de nieuwe Raad 
van Commissarissen, aangezien de Raad verslag doet over een periode waarin hijzelf het toezicht 
niet heeft uitgeoefend. In het navolgende volgt dan ook een korte opsomming van feiten ontleend 
aan de verslaglegging over de verslagperiode van de voormalige Raad van Commissarissen en de 
interim-Raad van Commissarissen die gedurende het verslagjaar toezicht hebben gehouden. 

Verantwoording van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en geeft de 
bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling 
van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende 
belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen beslist 
over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commiss£irissen zijn in de 
statuten van Laurentius omschreven en in het Reglement voor de Raad van Commissarissen verder 
uitgewerkt. 

In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk 
ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft 
gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. 

Extern toezichthouder 

Op 26 april 2012 is een extern toezichthouder aangesteld bij Laurentius, de heer Lex Pouw. Dit 
omdat de minister van BZK onvoldoende vertrouwen had in de toenmaUge Raad van 
Commissarissen en de toerunalig directeur-bestuurder. Op 1 november 2012 heeft de minister de 
aanwijzing tot de aanstelling van de extern toezichthouder ingetrokken. 
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Personalia Raad van Commissarissen (januari 2012 tot 30 juli 2012) 

Naam (Neven)functies 

Dhr. H. van de Bosch 
(waamemend voorzitter van 14 
december 2011 tot en met 8 
februari 2012, afgetreden als 
voorzitter per 8 februari 2012. 
Daarna als lid aangebleven tot 
30 juli 2012) 

Functie: Gepensioneerd 
Nevenfuncties: 
- Adviseur in Bouw & Vastgoed 
- Adviseur VolkerWessels (beëindigd 22-12-2011) 
- Adviseur Lichtstad Vastgoed BV Eindhoven 
- Lid Raad van Toezicht woonzorgcentra Zuiderhout Teteringen 
- Lid bestuur Stichting Grote Kerk te Breda 
- Bestuurslid Stichting Cultuurbelangen Breda's Museum 

hr. mr. C.J.M. Gielen 

(waarnemend voorzitter vanaf 8 
februari 2012) 

Functie: Werkzaam als belastingadviseur 
Nevenfuncties: 
- Lid bestuur voetbalvereniging NAC Breda (beëindigd 1-4-2011) 
- Lid RvT Stichting Veron te Zevenbergen 
- Lid RvT van Gebouw F (centrum voor architectuur) Breda 
- Lid bestuur Stichting het Voormalig Gasthuis Breda 

Dhr. drs. M.A. van Buul RA Functie: Consultant en toezichthouder 
Nevenfuncties: 
- Lid RvT Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
- Lid RvT Stichting Stemo (onroerend goed) Breda 
- Lid bestuur Stichting De Biezen (onroerend goed) Heusden 
- Lid bestuur Stichting Peuterspeelgroep Heusden 
- Lid bestuur Het Financiële Netwerk (netwerk financials) 

Mw. drs. E.E. van Hijickama 
Vlieg 

Functie: Werkzaam als Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en 
intervisie 
Nevenfuncties: 
- Onafhankelijk lid PAL (provinciale adviescommissie 
leefomgevingskwaliteit van Provincie Zuid-Holland) 
- Lid RvC Com-Wonen Rotterdam (beëindigd 1-7-2011) 
- Lid RvT Respect Zorggroep Scheveningen 
- Lid RvT Woningstichting Servatius Maastricht (vanaf 1-10-
2011) 
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Personalia Raad van Commissarissen (per 1 augustus 2012 tot 13 juni 2013) 

Naam (Neven )functies 

Dhr. K. Parie 
(voorzitter) 

Functie: Werkzaam als zelfstandig adviseur en interim-bestuurder, verbonden aan 
ORKA-advies 
Nevenfuncties: 

Lid RvC Wooncompagnie in Hoorn 

Dhr. G.F. 
Bloemink 

Functie: Gepensioneerd, zelfstandig adviseur. 
Nevenfuncties: 

Visitator bij woningcorporaties (beëindigd 1-6-2013) 
Lid RvC bij woningstichting De Veste 
Bestuurslid van de stichting Holland Ghana Foundation 
Bestuurslid bij het Aboriginal Art Museum in Utrecht 
Lid Stuurgroep Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, Leusden 
Bestuurslid golfvereniging Edda Huzid 
Bestuurslid stichting Kunst en Dementie 
Voorzitter stichting Openlucht Theater, Ede 

Dhr. ir. C.W.P. 
Pijlman 

Functie: Gepensioneerd corporatiebestuurder 
Nevenfuncties: 

Visitator bij woningcorporaties via Cognitum, Zeist 
Voorzitter bestuur Flexibel Wonen Rotterdam Rijnmond 
Voorzitter RvC Wbv. Patrimonium in Barendrecht 
Bestuurslid Stichting Rotterdamsch Volksuniversiteitsfonds in Rotterdam 
Bestuurslid Stichting Volkskracht Historische Monumenten in Rotterdam 

Zittingsduur interim-Raad van Commissarissen 

Koos Parie is sinds 1 augustus 2012 voorzitter a.i. en benoemd tot het aantreden van de nieuwe RvC, 
doch uiterlijk tot 1.11.2013. 
Gerrit Bloemink is lid a.i. sinds 1 augustus 2012 en benoemd tot het aantreden van de nieuwe RvC, 
doch uiterlijk tot 1.11.2013. 
Cor Pijlman is lid a.i. sinds 28 november 2012, op bindende voordracht van de Huurderskoepel, en 
benoemd tot het aantreden van de nieuwe RvC, doch uiterlijk tot 1.11.2013. 

Om geen vertraging te laten ontstaan in de uitvoering van het plan van aanpak is de interim-Raad 
van Commissarissen in functie gebleven tot cruciale maatregelen onomkeerbaar waren. Ook het 
WSW en de banken vinden stabiliteit in het intern toezicht van belang voor het uitvoeren van het 
Plan van Aanpak. De interim- Raad van Commissarissen was benoemd tot het aantreden van de 
nieuwe Raad van Commissarissen, die per 13 juni 2013 is benoemd. 
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Personalia Raad van Commissarissen (per 13 juni 2013 tot heden) 

Naam (Neven)functies 

Dhr. ir. C.W.P. Pijlman 
(voorzitter) 

Functie: Gepensioneerd corporatiebestuurder 
Nevenfuncties: 

Visitator bij woningcorporaties via Cognitum, Zeist 
Voorzitter bestuur Flexibel Wonen Rotterdam Rijnmond 
Voorzitter RvC Wbv. Patrimonium in Barendrecht (beëindigd per 30 
juni 2013) 
Bestuurslid Stichting Rotterdamsch Volksuniversiteitsfonds in 
Rotterdam 
Bestuurslid Stichting Volkskracht Historische Monumenten in 
Rotterdam 

Dhr. G.F. Bloemink Functie: Gepensioneerd, zelfstandig adviseur. 
Nevenfuncties: 

Visitator bij woningcorporaties (beëindigd 1-6-2013) 
Lid RvC bij woningstichting De Veste 
Bestuurslid van de stichting Holland Ghana Foundation 
Bestuurslid bij het Aboriginal Art Museum in Utrecht 
Lid Stuurgroep Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, Leusden 
Bestuurslid golfvereniging Edda Huzid 
Bestuurslid stichting Kunst en Dementie 
Voorzitter stichting Openlucht Theater, Ede 

Dhr.ing. V.C.A. 
Reijers 

Functie: Zelfstandig adviseur, project- en procesmanagement voor 
architectuur en stadsontwikkeling. 
Nevenfuncties: 

Penningmeester CPO SOEK te Amsterdam 

Mevr. mr. D.S.N. 
Bakker-van den Berg 

Functie: Advocaat 
Nevenfuncties: 

Lid RvC Jutphaas Wonen 
Lid Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor 
Milieu en Ruimtelijke Ordening 
Bestuurslid Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 
Lid ontslagadviescommissie UWVWERKbedrijf 

Dhr. drs. B.J.H. 
Straatman 

Functie: Lid College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam 
Nevenfuncties: 

Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Erasmus, Rotterdam 
Bestuurslid Stichting Studiekeuzei23, Utrecht Bestuurslid Stichting 
Studielink, Utrecht 
Lid Meldpunt Klokkenluidersregeling, Arbo Unie, Utrecht 

- Bestuurslid ECHO, Utrecht 
Bestuurslid Platform ICT en Onderwijs SURF, Utrecht 
Lid RvC Van Spaendonck Groep BV, Tilburg 
Voorzitter Bestuur BredaPhoto, Breda 

Volgens de statuten van Laurentius stelt de RvC voor het aftreden van zijn leden een rooster vast, 
waarbij geldt dat de voorzitter en de vice voorzitter niet gelijktijdig zullen aftreden. De maximale 
zittingstermijn is vier jaar en ieder lid kan éérmiaal worden herbenoemd. 
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Aanvullend zijn de volgende regels voor het rooster bepaald: 
• de leden van de afzonderlijke commissies van de RvC treden niet tegelijkertijd af; 
• de door de huurders voorgedragen leden van de RvC treden niet tegelijkertijd af. 

De Governancecode en bovenstaande regels in acht nemende heeft de Raad van Commissarissen het 
volgende rooster van aftreden vastgesteld: 

Naam Functie Benoemd 
in juni 

Aftredend 
in juni 

Herbenoem
baar 

Dhr. ir. C.W.P. Pijlman voorzitter 2012 2015 nee 

Dhr. G.F. Bloemink voorzitter 
auditconmiissie 

2012 2016 nee 

Dhr. drs. B.J.H. 
Straatman 

vicevoorzitter 

+ lid auditcommissie 

2013 2017 ja 

Mevr. mr. D.S.N. 
Bakker-van den Berg 

voorzitter 
remuneratiecommissie 

2013 2017 ja 

Dhr. ing. V.C.A. 
Reijers 

lid 
remuneratiecommissie 

2013 2017 ja 

Honorering RvC (periode 1 januari 2012 tot 30 juli 2012) 

De leden van de RvC ontvingen een vast honorarium per jaar. Dit werd jaarlijks aangepast 
overeenkomstig de stijging van de salarissen van de medewerkers conform de CAO Woondiensten. 
Het honorarium van de voorzitter bedroeg 9.484,20 euro per jaar. De vicevoorzitter ontving een 
bedrag van 7.376,60 euro per jaar. Voor de overige leden bedroeg het honorarium per persoon 
6.322,80 euro per jaar. De leden van de RvC ontvingen geen vaste onkostenvergoeding. 

Honorering RvC (periode 1 augustus 2012 -13 juni 2013) 

De leden van de RvC ad interim ontvingen een honorarium op basis van een urendeclaratie. Deze 
zijn maandelijks in rekening gebracht. 
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Overleg (periode 1 januari 2012 tot 30 juli 2012) 

De RvC heeft in deze periode negen keer vergaderd. 

In deze periode genomen besluiten zijn o.m. 
Een geobjectiveerd onafhankelijk oordeel over de financiële positie van Laurentius te 
vragen. 
De doelstellingen van de directeur in 2011 voor 90% behaald zijn. De variabele beloning 
(20%) wordt toch volledig uitgekeerd. 
Een integriteitsonderzoek uit te laten voeren door KPMG Advisory (onderzoek is nooit 
uitgevoerd). 
Beëindigen van de samenwerking met van Heja (vanwege surseance) in de projecten "Onder 
de Molen" te Sprundel, Euretco en Molenkwartier, beide in Breda. 
Een gesprek aan te gaan met de externe accountant om het standpunt van de RvC mee te 
delen, zijnde dat RvC een Governance onderzoek niet nodig acht. 
De jaarrekeningen van de nevenstructuur 2011 worden goedgekeurd. 
Per direct schorsen van de directeur-bestuurder van Laurentius lopende het onderzoek van 
het Openbaar Ministerie naar opUchting, witwassen en ambtelijke omkoping. 
De directieleden Heintjes en Peijen collegiaal de bestuurstaken te laten waarnemen. 
Het integriteitsonderzoek omzetten in een forensisch onderzoek. 
Het aanstellen van een ad-interim bestuurder, mw. Karin Rosielle. 
Akkoord met het financieringsplan 'Variant G' van 15 mei 2012. 

Opdracht voor het forensisch onderzoek aan Bovenschen Consultancy B.V. en Integis B.V. 

Overleg (periode 1 augustus 2012 tot 31 december 2012) 

De RvC a.i. heeft in deze periode zeven keer vergaderd. 

In deze periode genomen besluiten zijn o.m. 
• Goedkeuren van het voorgenomen besluit tot schorsing van beide directeuren gedurende de 

forensisch onderzoeken. 
• Goedkeuren van het voorgenomen besluit tot ontslag op staande voet van een directeur. 
• Goedkeuren van het Plan van Aanpak, ten behoeve van BZK, WSW en CFV. 
• Goedkeuring Vaststellingovereenkomst tussen Laurentius en de gemeente Oirschot. 
• Goedkeuren verkoop project Oostertuin en Wijhof te Tilburg aan WonenBreburg. 
• Goedkeuren van de begroting 2013. 
• Het verkopen en leveren van 357 opslag- en stallingboxen. 
• Het Project Tilburg Willemskwartier niet verder uit te ontwikkelen maar on hold te 

zetten; het Project Gilze Centrumplan te ontbinden vóór 31-12-2012; het project Roermond 
Villa Vrijstaete te ontbinden voor 31-12-2012. 

De interim- Raad van Commissarissen heeft in deze periode diverse malen overlegd met het 
Dagelijks Bestuur van de Ledenraad. De voorzitter van de RvC is op 10 december aanwezig geweest 
bij het overleg van de interim- bestuurder met het ministerie van Birmenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, het WSW, en het CFV inzake het Plan van Aanpak Laurentius. 

Jaarrekening 
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De auditcommissie is in de periode tot juni 2012 vier keer bijeengekomen, waarvan driemaal in het 
bijzijn van de accountant. Tijdens de bijeenkomsten met de accountant is de conceptjaarrekening 
2011 besproken. Daarnaast heeft de auditcommissie gesproken over het financieringsplan, 
periodieke rapportages en de stand van zaken van diverse dossiers, waaronder Stadionkwartier. 

Tijdens de periode van de interim-RvC is besloten geen auditcommissie en geen 
remuneratiecommissie in te stellen. De RvC is van beperkte omvang en komt maandelijks in 
voltalligheid bij elkaar. 
Met ingang 13 juni 2013 is een nieuwe Raad van Commissarissen aangetreden. Deze nieuwe Raad 
van Conmiissarissen heeft uit haar midden een auditcommissie en remuneratiecommissie gevormd. 
De heer Bloemink is voorzitter en de heer Straatman lid van de auditcommissie. Mevrouw Bakker-
Van den Berg is voorzitter en de heer Reijers is lid van de remuneratiecommissie. 

Ledenraad 
De interim- bestuurder heeft in de periode vanaf juni 2012 intensief (telefonisch dan wel fysiek) 
overleg gevoerd met de voorzitter en het Dagelijks Bestuur van de Ledenraad. Met een frequentie 
van minstens eeimiaal per twee weken waren terugkerende onderwerpen van overleg het 
functioneren van de toenmalige Raad van Commissarissen en het aanstellen van een interim- RvC, 
het Plan van Aanpak voor Laurentius (met daarin nieuwe keuzes ten aanzien van het 
ondernemingsplan) en de diverse juridische onderzoeken. 

De RvC is regelmatig als toehoorder bij de vergaderingen van de ledenraad aanwezig geweest. In 
2012 lag het accent van de vergaderingen op het fiinctioneren van de toenmalige Raad van 
Commissarissen en het aanstellen van een interim RvC, het Plan van Aanpak voor Laurentius (met 
daarin nieuwe keuzes ten aanzien van het ondernemingsplan) en de diverse juridische onderzoeken. 
Contact van de raad met de ledenraad van Laurentius verloopt via het Dagelijks Bestuur (DB) van 
de ledenraad. Het DB is sinds juni 2012 ongeveer elke 14 dagen bijgepraat over de stand van zaken 
door de directeur-bestuurder a.i. 

Gedurende het jaar 2012 is stilgestaan bij consequenties van de aankomende nieuwe woningwet op 
de statuten van de vereniging. In 2013 is besloten om vooruitlopend op de nieuwe woningwet de 
statuten te herzien. Er wordt op dit moment een voorstel tot statutenwijzing ontwikkeld. 

Huurderskoepel 
Overleg tussen de raad en de huurderskoepel van Laurentius heeft in 2012 éénmaal plenair 
plaatsgevonden met de interim-RvC en daarnaast informeel via de door de Huurderskoepel 
voorgedragen conmiissaris. 

Ondernemingsraad 
De voormalige RvC heeft op 13 juni 2012 een overleg gehad met de Ondernemingsraad van 
Laurentius, in het bijzijn van het directieteam en een vertegenwoordiger van P&O. De interim-Raad 
van Commissarissen heeft vanaf augustus 2012 tweemaal overleg gevoerd met de 
Ondernemingsraad. Het eerste overleg op 10 augustus 2012 stond in het teken van kennismaking. 
Daarna heeft op 24 oktober overleg tussen de interim-Raad van Conmiissarissen en de 
Ondernemingsraad plaatsgevonden over actualiteiten. 
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Geschillencommissie 
De RvC wordt jaarlijks geïnformeerd over de Geschillencommissie. In 2012 heeft de 
Geschillencommissie zes nieuwe klachten over Laurentius ontvangen. Twee klachten zijn niet in 
behandeling genomen omdat de Geschillencommissie niet bevoegd was de bezwaarschriften te 
behandelen, de klagers de klacht niet eerst aan de woningcorporatie hebben voorgelegd of omdat 
partijen een onderlinge oplossing hebben kurmen bereiken. 
Eén klacht uit 2011 is ook behandeld in 2012. Van de in totaal vijf behandelde klachten zijn er drie 
niet-ontvankelijk verklaard, is er één geschikt en één gegrond verklaard. 
Ultimo 2012 waren er geen openstaande klachten. De RvC is over de afhandeling van de klachten in 
2012 niet in kermis gesteld. 

Klachtencommissie Oirschot 
In 2012 heeft de Klachtencommissie Oirschot één klacht ontvangen. De klacht betrof het handelen 
van Laurentius naar aanleiding van een technische klacht. Naar aanleiding daarvan heeft een 
hoorzitting plaatsgevonden en heeft diverse correspondentie plaatsgevonden. Deze klacht was eind 
2012 nog in behandeling. 

Functioneren externe accountant 
In 2011 is het functioneren van de externe accountant beoordeeld. Op basis van de beoordeling heeft 
de voormalige Raad van Commissarissen in overleg met Deloitte een nieuwe verantwoordelijk 
partner gekozen voor de controle van de jaarrekening 2011. 

Verklaring van de Raad van Commissarissen 
In de wetenschap dat de huidige Raad van Commissarissen verslag doet over een periode waarin 
hijzelf het toezicht niet heeft uitgeoefend, en mede daardoor maar ten dele inzicht heeft gehad in de 
gebeurtenissen die zich in 2012 bij Laurentius hebben afgespeeld, verklaart de Raad van 
Commissarissen van Laurentius zich hierbij akkoord met het jaarverslag en de jaarrekening over 
2012. De Raad baseert zich daarbij mede op de verklaring van Deloitte bij de jaarrekening 2012 en 
op het jaarverslag 2012. 

Breda, 6 november 2013 

De Raad van Commissarissen, 
namens deze. 

De heer ir. C.W.P. Pijlman, voorzitter 

Dhr. G.F. Bloemink 

Dhr. ing. V.C.A. Reijers 

Mevr. mr. D.S.N. Bakker-van den Berg 

Dhr. drs. B.J.H. Straatman 
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Hoofdstuk 3 De organisatie 

Interne organisatie 

Laurentius is een vereniging met een directeur-bestuurder. Raad van Commissarissen en Ledenraad. 
De verenigmg in haar totaliteit behartigt de belangen van de organisatie Laurentius. In 2012 was de 
organisatie opgedeeld in een frontoffice: afdelingen wijk- en woondiensten en een backoffice: 
afdelingen vastgoedprojecten en algemeen/financieel beheer. 

Medewerkers 

Laurentius telde eind 2012 85 medewerkers (2011: 91). Er vertrokken 14 medewerkers en er 
kwamen 8 nieuwe medewerkers bij. De directie en het managementteam telden 7 medewerkers. De 
drie directieleden zijn respectievelijk in mei en oktober ontslagen of op non-actief gesteld. 
Omgerekend naar een fulltime-equivalent waren er eind 2012 8,0 medewerkers per 1.000 woningen 
werkzaam (2011: 8,7). In het plan van aanpak van december 2012 is een bezuinigingsopdracht op de 
interne kosten opgenomen. Dit voornemen is in 2013 uitgewerkt m een organisatieplan waarin de 
organisatiestructuur passend bij de nieuwe opgave van Laurentius en de benodigde formatie is 
opgenomen. Op 1 juli 2013 is de reorganisatie geïmplementeerd. Belangrijkste wijzigingen zijn van 
een zevenhoofdige directie en management naar een driehoofdige directie en een organisatie die in 
plaats van vier, twee afdelingen heeft. In de nieuwe organisatie zijn op 1 juli 2013 57 
formatieplaatsen (65 medewerkers). 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2012 4,98 procent. In 2011 was dit 5,64 procent. In deze 
cijfers is het verzuim in verband met zwangerschap niet meegenomen. 

In het verslagjaar was sprake van 8 langdurig zieken, waarbij in alle gevallen de oorzaak niet 
ontstaan is door de werkzaamheden bij Laurentius. 
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Arbo-zaken 

Laurentius is aangesloten bij de ArboUnie. In het verslagjaar hebben geen Arbo-zaken gespeeld. 

Onderwerpen die in 2012 in het DT- en MT-overleg werden besproken: 

• Integrale begroting 
• Jaarrekening 
• Verbeteren liquiditeitspositie 
• Periodieke rapportages 
• Nieuwbouwprojecten 
• Nieuw Document Management Systeem 
• Nieuwe huisvesting 

Directiesalarissen 

Over 2012 heeft het directieteam de volgende beloning ontvangen: 

Functie Honorarium Belastbaar 
loon 

Beloningen 
betaalbaar 
op termijn 

Totaal 

W.J.J. Vermeulen e 103.978,- € 18.478,- € 122.456,-

-de Bie (algemeen 
directeur)' 
A.F.M. Heintjes 
(directeur Klant en 
Markt)^ 

€ 164.261,- € 36.352,- € 200.613,-

J.M.A. Peijen 
(directeur Financiën 
en 
Vastgoedproj ecten)̂  

€ 142.738,- € 30.293,- € 173.031,-

K. Rosielle 
(directeur
bestuurder a.i.)'' 

e 139.640,-

H. Pluim 
(senior manager 
Klant en Markt a.i.)'' 

€73.897,-

T. van Craaikamp 
(senior manager 
Vastgoedproj ecten 
a.i.)^ 

€ 68.646,-

H. Jensma 
(senior manager 
Financieel en 
algemeen beheer 
a.i.)^ 

€ 56.977,-

' De heer Vertneulen-de Bie is per 21 mei 2012 geschorst en per 31 januari 2013 ontslagen. 
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^ De heer Heintjes is per 20 september 2012 geschorst en de arbeidsovereenkomst met de heer Heintjes is per 16 juli 
2013 door de rechter ontbonden. 

' De heer Peijen is per 23 oktober 2012 ontslagen. Het salaris vanaf 23 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 is 
in maart 2013 nabetaald op grond van een uitspraak van het Gerechtshof (verzuimboete in totaal € 22.016,-).'* Het 
honorarium van de interim-functionarissen betreft de kosten gebaseerd op urendeclaraties exclusief btw en inclusief 
de vergoeding voor de met de inhuur verband houdende lasten zoals reis- en verblijflcosten. 

Integriteit 

In 2009 zijn twee interne vertrouwenspersonen (compliance officers) aangesteld. In geval van 
schending van de integriteit, kan een medewerker zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen. 
In 2012 is dit niet voorgekomen. In mei 2012 heeft een themamiddag/-avond met de medewerkers 
over integriteit plaatsgevonden met de medewerkers en leden van de RvC. De integriteitscode en het 
klokkenluidersreglement zijn op onze website te downloaden. Gezien de gebeurtenissen in 2012, 
kan geconstateerd worden dat deze inrichting onvoldoende resultaat heeft gehad. In 2013 is besloten 
om de vertrouwenspersormen niet langer birmen de organisatie aan te stellen maar extern bij 
onafhankelijke deskundigen. Ook is de code aangescherpt en is integriteit een regelmatig 
terugkerend thema. 

Investeren in opleidingen 

Laurentius vindt het belangrijk om medewerkers te stimuleren en wil investeren in haar 
medewerkers. Ook waar het gaat om het op peil houden of het vergroten van kennis. Daarom is een 
budget beschikbaar voor opleidingen en trainingen. In totaal investeerden wij in 2012 114.643 euro 
in opleidingen voor onze medewerkers. 

In 2012 zijn de volgende opleidingen gevolgd. 

Heel Laurentius 

• Training ons nieuwe werken; resultaatgericht leidinggeven en ontvangen 

Projectmanagers en opzichters 
• Training V&G voor opdrachtgevers; veiligheid en gezondheid voor werknemers op de 

bouwplaats 
Rayonopzichters (2^ en laatste groep) 
• EPA opnemer/adviseur voor opzichters 

Individuele opleidingen/trainingen 
Hbo-opleiding bedrijfskunde 
Opleiding Leergang projectontwikkeling 
Opleiding technisch beheerder/opzichter onderhoud 
Oriëntatie volkshuisvesting 
Cursus bouwbesluit basis 
Cursus bouwbesluit in de praktijk 
Cursus actualiteit huurrecht 
Basiscursus voor professionals: autisme 
Basiscursus voor professionals: licht verstandelijke beperking 
Opleiding incasso + WSNP 
Training financieel management 
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Training actualiteit zorgvastgoed 
Cursus waardering WWS 
Herhalingscursus BHV 

Ondernemingsraad 

De OR heeft maandelijks een gepland contactmoment met de (interim-)directeur-bestuurder. 

In 2012 hebben met de voormalig bestuurder 3 overlegvergaderingen plaatsgevonden en enkele 
bijpraatmomenten. De belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld betreffen; de nieuwe 
huisvesting en het financieringsplan. Met de interim-bestuurder hebben na 26 juni 2012 4 
overlegvergaderingen plaatsgevonden en meerdere tussentijdse bijpraatmomenten. 

Zoals voorgeschreven in de WOR hebben wij in die periode een formeel adviestraject doorlopen 
voor de volgende zaken; aanstelling interim- bestuurder, ontslag bestuurder, benoemen van interim-
RvC en externe adviseurs, verlenging contract interim- bestuurder en het Plan van Aanpak. 

Daarnaast heeft de OR ook contact met de RvC. In 2012 heeft zij één keer overleg gehad met de 
'oude' RvC. Met de interim- RvC heeft de OR twee keer overleg gehad over de actualiteiten. 

Crisiscommunicatie naar huurders en medewerkers 

De periode na 26 juni 2012 is voor de organisatie buitengewoon hectisch geweest. De interim
bestuurder heeft maandelijks in een integrale medewerkersbijeenkomst de stand van zaken 
toegelicht, uitleg gegeven over keuzes en ontwikkelingen en ruimte gegeven voor vragen. Daarnaast 
is wekelijks een lunchbijeenkomst georganiseerd waarin 6 tot 8 medewerkers vrijuit met de 
bestuurder konden praten over de lopende zaken. 
Na de medewerkersbijeenkomst zijn steeds de hoofdpunten opgenomen in een mail aan de leden, de 
huurderskoepel en enkele stakeholders. 
Op de website van Laurentius is een speciale pagina opgenomen met actualiteiten en de meest 
gestelde vragen. 
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Hoofdstuk 4 Huurbeleid 

Werken aan kwalitatief en betaalbaar wonen 

Het verhuren van kwalitatief goede en betaalbare woningen aan mensen die niet in hun eigen 
huisvesting kunnen voorzien is onze primaire taak. Laurentius is in 2012 in een nieuwe 
financiële werkelijkheid terechtgekomen. In 2013 wordt op basis van een nieuw Strategisch 
Voorraadbeleid ook aan een ander huurbeleid gerekend, binnen de kaders van het 
vastgestelde Plan van Aanpak. Onderzocht wordt op welke wijze de primaire doelgroep, 
ouderen, mensen met een beperking en starters op de woningmarkt een betaalbare woning 
aangeboden kan worden. 

Huurbeleid volgt de inflatie 
Laurentius voerde in 2012 een inflatievolgend huurbeleid. De huren van onze woningen stegen in 
juli 2012 met gemiddeld 2,3 procent. Er was geen ruimte voor differentiatie. De gemiddelde 
nettohuurprijs per 30 juni 2012 bedroeg 513,44 euro; per 1 juli 2012 was deze 524,15 euro. Het 
huurbeleid is in april 2012 met de Huurderskoepel besproken. 
De gevolgen van de in 2012 bekend geworden verhuurdersheffing zijn doorgerekend in 2013. De 
effecten daarvan zijn de basis geweest voor de huurverhoging in 2013. 

Huurtoeslag en huurmatiging 
Laurentius informeert nieuwe huurders over de mogelijkheid van het aanvragen van huurtoeslag. 
Daarbij nemen wij ook deel aan de clustering. Dit betekent dat de Belastingdienst het 
huurtoeslagbedrag overmaakt aan Laurentius. Vervolgens brengen wij het resterende bedrag (bruto 
huurprijs min de huurtoeslag) in rekening bij de huurder. In 2012 maakte 21 procent van onze 
huurders gebruik van deze mogelijkheid van huurmatiging. 

De huurtoeslaggegevens over 2012 en 2011 

2012 2011 
Totale declaratie 3.686.750 euro 3.915.096 euro 
Totaal aantal woningen 7.591 7.507 
Absoluut aantal aanvragers 1.585 1.667 
Relatief aantal aanvragers 21 procent 22 procent 
Gemiddelde bijdrage per maand 194 euro 196 euro 

Woonruimtebemiddeling in Breda 
De inschrijving en registratie van woningzoekenden in Breda is in handen van de samenwerkende 
woningcorporaties Laurentius, Singelveste AUeeWonen en WonenBreburg. Laurentius verzorgt ook 
de inschrijving en registratie van woningzoekenden in de gemeenten Alphen-Chaam en Oirschot. 

Voor het toewijzen van de huurwoningen in de gemeente Breda werken we met de website Klik 
voor Wonen/Klik voor Kamers. Vanaf december 2012 vindt de registratie van de woningzoekenden 
en de toewijzing van woonruimte in Chaam en Galder ook plaats in Klik voor Wonen. Sinds 
december 2012 zijn de woningcorporaties uit Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur aangesloten bij 
Klik voor Wonen/Kamers. Hierdoor is een regionaal woonruimte-bemiddelingssysteem ontstaan en 
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kunnen we met Klik voor Wonen in een groot gebied de woningzoekende bedienen. Zowel de 
sociale huurwoningen als de woningen in de vrije sector worden via deze website te hum-
aangeboden. Tevens publiceren de corporaties hun koopwoningen op deze site. Alleen de 
studentenkamers worden aangeboden via de site Klik voor Kamers. Hiermee kunnen we de 
verschillende doelgroepen op de woningmarkt beter bedienen en de doorstroming bevorderen. 

Toewijzen van de woningen via www.klikvoorwonen.nl gaat via het: 
• Aanbodmodel: zelf reageren, toewijzing op basis van inschrijfduur 
• Optiemodel: aanbod afwachten, toewijzing op basis van plaats in optierij 
• Dkecte huur: wie als eerste reageert, krijgt de woning 
• Loting: zelf reageren, iedereen heeft gelijke kansen 
• Koopmodel: zelf reageren, kansen worden bepaald door financieringsmogelijkheid 

Toewijzen van studentenkamers via www.klikvoorkamers.nl gaat via het: 
• Aanbodmodel: voor zelfstandige studentenflats 
• Loting: voor kamers 

Urgentiebeleid 
Samen met Singelveste Allee Wonen en WonenBreburg, verzorgt Laurentius de urgentiebepaling in 
Breda. Er is sprake van urgentie in geval van calamiteiten (zoals brand) en levensbedreigende 
situaties. In 2012 is er 2 keer sprake geweest van een dergelijke situatie. De andere 
woningzoekenden die voorrang kregen, ontvingen dit in het kader van maatschappelijke opvang, 
vergunninghouders en herstructurering. 

Herstructurering 
In 2012 werden door de drie Bredase woningcorporaties 29 herstructureringskandidaten met 
voorrang aan woonruimte geholpen. Dat is bijna 60 minder dan in 2011. 

Woningzoekenden en toewijzingen 
Eind 2012 telde Breda 31.182 woningzoekenden bij Klik voor Wonen, van wie 7.863 (25%) actief 
zoekend (2011: 30.910 woningzoekenden, 9.591 actief). Daarnaast waren bij Klik voor Kamers 
3.593 studenten ingeschreven. 

Van de woningzoekenden behoorde 43 procent tot de doelgroep starters. Dat zijn een- en 
tweepersoonshuishoudens tot 23 jaar die in een onzelfstandige woning wonen en woningzoekend 
zijn in Breda; inclusief studenten. 19 procent behoorde tot de doelgroep doorstromers. Dat zijn 
huurders die vanuit een corporatiewoning verhuizen naar een nieuwe corporatiewoning. 

De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning was 3,9 jaar. In 2011 was dit 4,1 jaar. 
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KENGETALLEN VERHUUR 

woningen 

2012 2011 KENGETALLEN VERHUUR 

woningen 
Totaal 

A Breda 
Alphen 

/ 
Chaam 

Oirschot 
** 

Overig 
* 

Totaal 
* Breda 

Alphen 
/ 

Chaam 

Oirschot 
** 

Overig 
* 

Aantal woningen per 31/12 9.091 7.352 239 890 610 8.931 7.289 218 890 534 

Aantal woningen bij door splitsing _ _ _ _ _ _ _ _ -1 
Aantal woningen nieuwbouw 335 118 23 - 194 587 405 18 - 164 
Aantal woningen gesloopt - - - - - -82 -72 -10 - -
Aantal woningen aangekocht 5 3 - - 2 895 4 1 890 -
Aantal woningen verkocht -180 ;58 -120 -S6 :3 
Mutatie aantal woningen 160 63 21 - 76 1.311 251 6 890 164 

Aantal mutaties, exclusief nieuwbouw 657 513 11 67 66 660 557 15 49 39 
Mutatiegraad, in procenten 7,2 7,0 4,6 7,5 10,8 7,4 7,6 6,9 53 73 

Aantal mutaties inclusief nieuwbouw 992 631 34 67 260 1.247 962 33 49 203 
Mutatiegraad, in procenten 10,9 8,6 14,2 7,5 42,6 14,0 13,2 15,1 5,5 38,0 
= aantal mutaties / aantal woningen 

Aantal woningen (tijdelijk) uit 
verhuurexploitatie -100 -94 - -6 - -163 -147 -10 -5 -1 1 
verkoop, renovatie en herstructurering 
Aantal woningen verhuurd uit vorige 
periode(n) 150 90 2 5 53 137 91 2 9 35 
overloop vanuit jaar 2011 en eerder 
Aantal woningen (nog) niet verhuurd per 
31/12 -135 -31 - -5 -99 -63 -21 -1 -1 -40 
overloop naar jaar 2013 en verder 

Totaal aantal verhuurde woningen 907 596 36 61 214 1.158 885 24 52 197 

Aantal acceptaties 907 596 36 61 214 1.158 885 24 52 197 
Aantal weigeringen 1.276 1.168 71 37 0 1.035 992 38 5 0 
Totaal aantal toewijzingen 2.183 1.764 107 98 214 2.193 1.877 62 57 197 1 

Gemiddeld benodigde toewijzing 2,4 3,0 3,0 1,6 1,0 1,9 2,1 2,6 1,1 1,0 1 
= aantal toewijzingen /aantal verhuurde 
woningen 

Leegstand niet acceptatie 12.698 7.636 167 1.082 3.813 14.646 10.788 220 1.109 2.529 
Leegstand nieuwbouw aanvangsleegstand 12.874 179 - - 12.695 20.098 1.715 36 - 18.347 
Leegstand herstructurering/planmatig 
onderhoud 17.075 17.075 - - - 30.986 30.084 902 - -
Leegstand door besluitvorming 6.640 6.335 - 305 - 1 Leegstand onderhoud 4.652 3.759 14 741 78 9.544 8.817 87 546 94 
Aantal leegstandsdagen 53.939 34.984 241 2.128 16.586 75.274 51.404 1.245 1.655 20.970 

Leegstandsgraad, uitgedrukt in een 
percentage van 1,62 130 0,28 0,65 7,43 2M 1,93 1,56 0,51 10,76 
het aantal verhuurbare dagen van het 
woningbezit 

Huurderving t.g.v. niet acceptatie 
Huurderving nieuwbouw 
aanvangsleegstand 
Huurderving herstructurering/planmatig 
onderhoud 
Huurderving door besluitvorming 

332.874 

284.677 

302.748 
123.844 

229.763 

4.371 

302.748 
118.205 

2.766 20.725 

5.639 

79.620 

280.307 

309.649 

485.130 

499.291 

211.778 

41.744 

487.419 

3.543 

775 

11.872 

29.631 64.698 
442.61 

1 

KENGETALLEN VERHUUR 2012 2011 
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woningen 
Totaal Alphen Oirschot Overig Totaal Alphen Oirschot Overig 

* Breda / ** * * Breda / A * A 

Chaam Chaam 

Huurderving onderhoud 90.732 72.999 1.431 14.297 2.006 236.115 218.640 2.247 13.160 2.068 
1.134.8 1.530.1 509.37 

Totale huurderving woningen 75 728.084 4.197 40.661 361.933 84 959.581 18.436 42.790 6 

Percentage van de huurprolongatie 2,05 1,64 0,28 0,80 8,24 2,87 2,15 135 1,09 15,25 

* inclusief het woningbezit van aan Laurentius gelieerde B.V.'s, waarvan Laurentius 100% 
aandeelhouder is. 
Van het complex BredaBinnenBuiten is 50% van het bezit, mutaties en leegstand opgenomen. De verhuurwerkzaamheden zijn volledig door 
Laurentius uitgevoerd. 

Verhuringen en passendheid 

In 2012 hebben wij in totaal, in alle gemeenten waar wij actief zijn, 906 woningen verhuurd (2011: 
1.158). Hiervan behoren 590 woningen (65,1 procent) tot de bereikbare voorraad met een huurprijs 
tot 664,66 euro. 316 woningen (34,9 procent) behoren tot de categorie geliberaliseerde 
huurwoningen. Dit betreffen vooral nieuwbouwwoningen. 

Conform het BBSH laten wij in onderstaande tabel zien hoe de verdeling is van de toegewezen 
woningen in 2012 per huurcategorie in relatie tot het huishoudinkomen, in het kader van de Wet op 
de Huurtoeslag. 

Aantallen eenpersoonshuishoudens aan wie verhuurd van 
01 -01-2012 tot en met 30-06-2012 

Leeftijd Inkomen 

Huurklasse 

Leeftijd Inkomen 

<= € 366,37 > € 366,37 - 524,37 > € 524,37 

<65 <= € 22.025 23 29 31 <65 

> € 22.025 3 23 39 

>=65 <= € 20.675 0 9 15 >=65 

> € 20.675 0 2 21 

subtotaal 26 63 106 

Aantallen tweepersoonshuishoudens aan wie verhuurd van 
01-01-2012 tot en met 30-06-2012 

Leeftijd Inkomen 
Huurklasse 

Leeftijd Inkomen 

<= € 366,37 > € 366,37 - 524,37 > € 524,37 

<65 <= € 29.900 0 11 21 <65 

> € 29.900 0 1 44 

>=65 <= € 28.225 0 3 11 >=65 

> € 28.225 0 2 21 

subtotaal 0 17 97 
Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens aan wie verhuurd van 01-01-2012 tot en met 
30-06-2012 

Leeftijd Inkomen 
Huurklasse 
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<= € 366,37 >€ 366,37-561,98 >€ 561,98 

<65 <= € 29.900 0 5 18 <65 

> € 29.900 0 1 11 

>=65 <= € 28.225 0 0 0 >=65 

> € 28.225 0 0 0 

subtotaal 0 6 29 

TOTAAL 26 86 232 

Aantallen eenpersoonshuishoudens aan wie verhuurd van 
01-07-2012 tot en met 31-12-2012 

Leeftijd Inkomen 

Huurklasse 

Leeftijd Inkomen 

<= € 366,37 > € 366,37 - 524,37 > € 524,37 

<65 <= € 22.025 32 23 67 <65 

> € 22.025 5 18 132 

>=65 <= € 20.675 1 5 23 >=65 

> € 20.675 0 2 25 

subtotaal 38 48 247 

Aantallen tweepersoonshuishoudens aan wie verhuurd van 
01-07-2012 tot en met 31-12-2012 

Leeftijd Inkomen 
Huurklasse 

<= € 366,37 > € 366,37 - 524,37 > € 524,37 

<65 <= € 29.900 0 4 49 

> € 29.350 0 0 86 

>=65 <= € 28.225 0 3 21 

> € 28.225 0 1 30 

Subtotaal 0 8 186 

Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens aan wie verhuurd van 
01-07-2012 tot en met 31-12-2012 

Leeftijd Inkomen 
Huurklasse 

Leeftijd Inkomen 

<= € 366,37 >€ 366,37-561,98 >€ 561,98 

<65 <= € 29.900 0 5 18 <65 

> € 29.900 0 2 10 

>=65 <= € 28.225 0 0 1 >=65 

> € 28.225 0 0 0 

Subtotaal 0 7 29 

TOTAAL 38 63 462 

Analyse passendheid huisvesting i.v.m. inkomenseisen, conform Europese richtlijn 
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Subsidiabele huur tot en met € 664,66 en inkomen boven € 34.085,-

Totaal aantal Percentage 

Breda 26 2,9 

Chaam en Galder 0 0,0 

Oirschot en Oost West en Middelbeers 1 0,1 

Bladel 3 0,3 

Helmond 0 0,0 

Hulst 0 0,0 

Roermond 0 0,0 

St. Maartensdijk 0 0,0 

Temeuzen 2 0,2 

Tilburg 1 0,1 

Vlissingen 0 0,0 

Totaal 33 3,6 

waarvan: 

Huurder van een aanleunwoning 4 0,4 

Herstructureringskandidaat 0 0,0 

Gehandicapt 0 0,0 

Sociaal urgent 0 0,0 

Overig 29 3,2 

Invloed Europese regelgeving 
Per 1 januari 2011 werd als uitwerking van de nieuwe Europese richtlijn, betreffende de toewijzing 
van sociale huurwoningen door woningcorporaties van kracht. Deze richtlijn geeft aan dat ten 
minste 90 procent van de woningtoewijzingen in de bereikbare voorraad (< 664,66 euro) moet 
gebeuren aan mensen met een verzamelinkomen tot 34.085 euro. Laurentius controleert, 
voorafgaand aan de toewijzing, het huishoudensinkomen aan de hand van een door de aspirant
huurder overgelegd IB60 formulier. In totaal, inclusief de toewijzing aan bijzondere doelgroepen 
zoals herstructureringskandidaten, gehandicapten en urgenten, heeft Laurentius 3,6% van haar 
toewijzingen in de sociale huursector toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen hoger dan 
34.085 euro. Hiermee voldoet Laurentius aan de voorgeschreven richtlijn. 

Bijzondere aandachtsgroepen 
Tot de bijzondere aandachtsgroepen rekent Laurentius naast ouderen, ook mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking tot deze doelgroep. Evenals starters, studenten, mensen 
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in de maatschappelijke opvang en statushouders behoren tot deze categorie. De huisvesting van 
ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vindt u in het hoofdstuk 
Wonen met faciliteiten. 

Starters 
Onder starters verstaan wij huishoudens die niet beschikken over zelfstandige huisvesting óf wonen 
in een zelfstandige studentenwoning van één van de drie Bredase woningcorporaties. Starters zijn 
jonger dan 28 jaar. Sinds de invoering van Klik voor Wonen zijn woningen niet meer gelabeld voor 
doelgroepen, met uitzondering van seniorenwoningen met/zonder zorg. De gedachte is dat starters 
voldoende mogelijkheden hebben in Klik voor Wonen. 

Studenten 

In 2012 hebben we 52 woningen verhuurd aan studenten. 

Maatschappelijke opvang 

De gezamenlijke corporaties en opvanginstellingen in Breda hebben afspraken gemaakt over het 
aantal beschikbaar te stellen woningen aan de maatschappelijke opvang. Het aantal voor 2012 was 
96. De drie Bredase woningcorporaties hebben in 2012 59 woningen ingezet voor maatschappelijke 
opvang. In 2012 heeft Laurentius 21 woningen ter beschikking gesteld. 
In 2012 hebben we veel samengewerkt met instellingen die zich inzetten voor maatschappelijke 
opvang. 

In Chaam en Oirschot hebben we alleen samenwerkingsafspraken betreffende het ter beschikking 
stellen van woningen aan vergunning- of statushouders. 

Statushouders 
De taakstelling huisvesting statushouders van de gemeente Breda was in 2012 64 personen, van wie 
nog 4 personen van de taakstelling van 2011. Laurentius was verantwoordelijk voor de huisvesting 
van 19 personen. In 2012 heeft Laurentius 6 woningen beschikbaar gesteld voor de huisvesting van 
8 statushouders. Hiermee hebben we onze doelstelling niet gehaald. De reden hiervoor is dat wij 
onvoldoende geschikte (goedkope) woningen beschikbaar hadden. 

In Chaam heeft Laurentius 1 woning beschikbaar gesteld voor een gezin van 5 vergunninghouders 
conform de afspraken. 

In Oirschot heeft Laurentius 3 woningen beschikbaar gesteld voor de huisvesting van 7 
vergunninghouders. De taakstelling van 2012 van 10 personen is in Oirschot ruimschoots gehaald, 
mede door gezinshereniging. 
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Mutatiegraad 
De mutatiegraad, gebaseerd op 657 mutaties (2011: 660), bedroeg in 2012 7,2 procent (2011: 7,4 
procent). In 2012 hebben we 335 nieuwbouwwoningen opgeleverd. 

Woningen (tijdelijk) uit exploitatie genomen 
Laurentius neemt woningen die vrijkomen en bestemd zijn voor de verkoop of tot een renovatie- of 
herstructureringsproject horen, (tijdelijk) uit de exploitatie. In 2012 hebben wij geen woningen 
gesloopt. We hebben 100 woningen tijdelijk uit exploitatie genomen vanwege renovatie, 
strategiebepaling en verkoop. In 2013 is besloten de woningen van renovatie- of 
herstructureringsprojecten die niet gerealiseerd worden, opnieuw in verhuur te nemen. 

Woningen verhuurd uit vorige periode 
In 2012 verhuurden wij 150 woningen die zijn vrijgekomen in vorige perioden. Het gaat om 
woningen die tijdelijk uit exploitatie zijn genomen met het oog op renovatie of groot onderhoud, 
zoals de gerenoveerde appartementen aan de Zorgvliet- en Doenradestraat. 

Woningen die niet verhuurd zijn 
In 2012 zijn 135 woningen vrijgekomen die we in het verslagjaar nog niet hebben verhuurd. Het 
betreft woningen in complexen bedoeld voor sloop, renovatie of groot onderhoud. In 2013 bieden 
we deze woningen opnieuw voor verhuur aan. 

Toewijzing, leegstand en huurderving 
In 2012 bedraagt de acceptatiegraad 2,4. Dat wil zeggen dat er gemiddeld 2,4 toewijzingen nodig 
waren voor het verhuren van een woning (in 2011 hadden we 1,9 toewijzingen nodig voor een 
verhuring). De reden is dat woningzoekenden, met name senioren, kritischer zijn geworden ten 
aanzien van de woning die zij krijgen aangeboden. 
De leegstand over 2012 bedraagt 1,62 procent (2011: 2,31 procent). Deze dalingen zijn vooral te 
verklaren doordat we groot-onderhoudsprojecten en herstructureringsprojecten afronden. 
Ook hebben we het proces van woningacceptatie verkort in Klik voor Wonen. Tevens gaan we 
kritischer om met leegstand ten behoeve van mutatieonderhoud. 

De leegstand binnen de categorieën dure huur en aanvangsleegstand bij nieuwbouw in Zeeland liep 
op. Het betreft woningen die aanvankelijk voor verkoop in de markt stonden en uiteindelijk, 
vanwege uitblijven van verkopen, voor verhuur zijn aangeboden. We hebben maatregelen getroffen 
om deze leegstand aan te pakken, op het gebied van promotie en huurprijsbijstelling. Dit heeft nog 
niet tot het gewenste effect geleid. 

De stagnatie in de koopmarkt heeft onder andere te maken met de ontwikkeling van de 
financieringsmogelijkheden en de politieke discussie over hypotheekrenteaftrek. Mensen willen 
eerst hun eigen woning verkopen voordat zij verhuizen naar een (dure) huurwoning of een 
nieuwbouwwoning. De overheid gaf ook in 2012 een tijdelijke stimulans aan de verkoopmarkt in de 
vorm van verlaagde overdrachtsbelasting. Tegelijkertijd zijn de financieringsmogelijkheden beperkt. 
In 2012 zijn 63 woningen verkocht (67 getransporteerd) en eind 2012 stonden 37 woningen in de 
verkoop. Het begrote aantal verkopen in 2012 was 70 woningen. 
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Ontwikkeling van de huurachterstanden 

Eigen beheer Extern beheer Totaal 
2011 Bedrag Aantal Proc. Bedrag Aantal Proc. Bedrag Aantal Proc. 
Woningen 589.472 708 1.18% 68.541 43 2.12% -658013 751 1.24% 

BOG' 80.565 61 1.18% 80.565 61 3.90% 
738.488 812 1.34% 

2012 
Woningen 869.327 763 1.77% 76.045 39 1,99% 945.372 724 1.79% 
BOG 30.293 78 1.77% 30.293 78 2,06% 

975.665 880 1.80% 

De totale huurachterstand is van 1,34% in 2011 gestegen naar 1,80%) in 2012. 
De huurachterstand van het woningbezit is gestegen van 1,24% (2011) naar 1,79% (2012). De 
huurachterstand van de bedrijfsruimtes en het overig onroerend goed is gedaald van 3,90% (2011) 
naar 2,06% (2012). 

Oninbare huren en de herstelkosten 
In 2012 hebben wij een bedrag van 56.361 euro (2011: 65.082 euro) afgeboekt als oninbare huren en 
herstelkosten. 

Huurincasso 
In 2012 hebben we 16.928 betalingsherirmeringen verstuurd (9.398 zachte, 5.798 harde en 1.732 
laatste). Uiteindelijk hebben we 288 zaken overgedragen aan de deurwaarder, zijn er 107 
ontruimingen aangezegd waarvan er 25 geëffectueerd zijn. 

Het verkorten van het incassoproces en het in contact treden met de huurders vóór overdracht 
deurwaarder heeft helaas onvoldoende resultaat. Er blijft een stijgende lijn in de huurachterstand 
zitten. Het aantal wanbetalers neemt niet zozeer toe, maar wel de gemiddelde huurschuld per 
huurder. Ook het aantal ontruimingen is in 2012 (25) gestegen t.o.v. 2011 (17). In 2013 wordt de 
procedure aangepast zodat wij eerder dan voorheen in contract treden bij huurachterstanden. 
Laurentius heeft een hoger ontruimingspercentage dan gemiddeld. Dit is zeer ongewenst en moet 
naar beneden worden bijgesteld. 

1 Bedrijfsruimte en overig onroerend goed 
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Sociaal beheer/Juridische zaken 
Overlast 
In 2012 zijn er 204 nieuwe meldingen van overlast bij ons birmengekomen, waarvan ook een 
dossiers is aangemaakt. Daarnaast liepen er 39 zaken van 2011 door in 2012. Hiermee komt het 
totaal op 243 meldingen. 
De nieuwe meldingen in 2012 hadden betrekking op: 
• Diverse vormen van overlast (vooral geluidsoverlast): 139 
• Buurtbemiddeling: 16 
• Criminaliteit: 18 
• Onjuiste/onterechte bewoning: 13 
• Juridische procedure: 6 
• Overdracht Woondiensten: 12 

We hebben naar aanleiding van deze meldingen actie ondernomen. Onder meer door het geven van 
waarschuwingen, het voeren van gesprekken en het doen van bemiddelingspogingen. In enkele 
gevallen is een juridische procedure gestart. Ook in 2012 hebben we o.a. samengewerkt met politie, 
maatschappelijk werk en de gemeente. 

Juridische procedures 
In 2012 hebben zes zaken vanuit sociaal beheer uiteindelijk geleid tot juridische procedures. Drie 
daarvan zijn afgehandeld voordat de zaak voor de rechter kwam, waarbij de huurder zelfstandig de 
huur tijdens de procedure heeft opgezegd. Hierbij betrof het eenmaal een onrechtmatige bewoning 
en tweemaal extreem ongewenst huurdergedrag. 
De andere drie zaken lopen door in 2013, waarvan twee zaken zijn aangespannen door een huurder 
en niet door Laurentius. De derde zaak betreft een hermepkwekerij die is ontmanteld in 2012, 
waarbij huurder in januari 2013 alsnog de huur tijdens de juridische procedure zelfstandig heeft 
opgezegd. 

Ontruiming naar aanleiding van overlast 
In 2012 hebben we twee juridische procedures gestart om huurders die extreme overlast 
veroorzaakten, te kunnen uitzetten. Alvorens de rechter vonnis heeft kunnen wijzen, hebben beide 
huurders de huurovereenkomst zelf opgezegd en zijn ze verhuisd. 

Ontruiming naar aanleiding van hennep 
In 2012 hebben we elf hermepkwekerij en in onze woningen geconstateerd. In tien gevallen hebben 
de bewoners de woning vrijwillig verlaten. Dat wil zeggen dat ze de woning voor de 
uitzettingsdatum hebben verlaten. In één geval heeft Laurentius een juridische procedure opgestart. 
De huurder heeft tijdens deze procedure in januari 2013 de woning alsnog zelfstandig opgezegd. De 
rechter heeft dus geen vonnis hoeven wijzen. 

Buurtbemiddeling 
Het project Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van de gemeente Breda, de drie Bredase 
corporaties en politie, waarbij (buurt)bewoners bemiddelen bij conflictsituaties. Vrijwillige 
buurtbemiddelaars worden getraind in het oplossen van conflictsituaties. Zij proberen te voorkomen 
dat ingrijpen van politie of corporatie(s) nodig is. In 2012 hebben we zestien zaken doorverwezen 
naar buurtbemiddeling. Daarnaast zijn er zes zaken door buurtbemiddeling behandeld waarbij 
huurders rechtstreeks met buurtbemiddeling contact hebben opgenomen. Deze zes aanmeldingen 
zijn niet meegenomen in de aantallen bij Laurentius. In totaal zijn er dertien zaken afgesloten en 
zullen er nog negen zaken doorlopen in 2013. 
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Huurcommissie 
In 2012 is er in totaal 7 keer bezwaar aangetekend bij de huurcommissie: 
• Eén procedure is automatisch opgestart door de huurcommissie via de belastingdienst. Dit 

betreft de toetsing van de hoogte van de huurprijs. Deze procedure loopt nog en zal in 2013 
worden afgerond. 

• Drie huurders hebben de aanvangshuurprijs laten toetsen. De huurprijs is in twee gevallen 
gehandhaafd en de derde uitspraak verwachten we in 2013. 

• Drie keer is bij de Huurcommissie bezwaar ingediend in verband met gebreken aan de woning. 
In één zaak heeft de Huurcommissie de huurder in zijn ongelijk gesteld, in een zaak is de 
huurder in zijn gelijk gesteld en een uitspraak zal plaatsvinden in 2013. 

• In totaal hebben ook nog 5 huurders een bezwaar ingediend die wij niet in behandeling hebben 
genomen, aangezien de benoemde reden van bezwaar geen wettelijke grondslag had. We hebben 
uiteraard alle vijf de huurders hierover geïnformeerd. 

Onrechtmatige bewoning 
Ook in 2012 maakte Laurentius deel uit van de werkgroep 'Onrechtmatige bewoning'. In 
samenwerking met andere partijen proberen wij via deze weg onrechtmatige woonsituaties 
(woonfraude) in Breda aan te pakken. In 2012 heeft bij Laurentius geen ontruiming plaatsgevonden 
naar aanleiding van onrechtmatige bewoning. Wel heeft één huurder de huur opgezegd na het 
opstarten van een juridische procedure, waardoor we de gang naar de rechter konden voorkomen. 

Preventieve schuldhulpverlening 
Voor het aanpakken van complexe probleemsituaties, waarbij het niet alleen hoeft te gaan om 
schulden, maken wij gebruik van preventieve woonbegeleiding van de Stichting Maatschappelijke 
Opvang en preventieve huisbezoeken van het Instituut Maatschappelijk werk. Dit doen we in 
samenwerking met de Bredase corporaties. De verschillen tussen preventieve woonbegeleiding en 
preventieve huisbezoeken zijn: 

- De preventieve huisbezoeken hebben tot doel vroegtijdig en kortdurend te interveniëren en 
door te verwijzen, terwijl de preventieve woonbegeleiding een intensief 
begeleidingsprogramma biedt. 

- De preventieve huisbezoeken worden idealiter ingezet in een vroeg stadium. Onregelmatig 
betaalgedrag is in principe al voldoende, terwijl de preventieve woonbegeleiding vooral 
wordt toegepast op de 'zwaardere gevallen' waarbij deurwaarderstrajecten en dergelijke al 
aan de orde zijn. 

- De preventieve huisbezoeken worden als een vrijblijvend middel aangeboden, terwijl de 
preventieve woonbegeleiding een voorwaardelijk karakter kent. 

De samenwerking met beide instanties is in 2012 goed verlopen. 

Jaarstukken 2012 - 32/166 



Hoofdstuk 5 Kwaliteit van het woningbezit 

Laurentius is in zwaar weer terechtgekomen door onverantwoorde risicovolle investeringen en 
als gevolg daarvan te hoge financieringslasten. Deze situatie maakt dat wij heroverwegen 
welke maatregelen noodzakelijk zijn om onze woningvoorraad ook voor de toekomst 
aantrekkelijk te houden. Het nieuwe strategisch voorraadbeleid dat naar verwachting eind 
2013 zal worden vastgesteld is daarvoor de basis. 

In het goedgekeurde Plan van Aanpak d.d. 28 november 2012 staat aangegeven dat het werkgebied 
zich concentreert in Breda en de directe omgeving. Bestaand vastgoed buiten de directe omgeving 
van Breda en indien het geen directe toegevoegde waarde heeft zal in principe worden afgestoten. 
Vanuit de nieuwe strategie en in vervolg op eerder gemaakte keuzes wordt onderzocht of verkoop 
van onderstaand vastgoed een extra bijdrage kan leveren aan het oplossen van de vraagstukken van 
Laurentius: 

• Oirschot - woningportefeuille van het voormalig woningbedrijf (in 2013 overeenkomst 
bereikt over de overdracht van deze taken aan Wooninc in Eindhoven) 

• Prinsenbeek - Gertrudisoord 
• Prinsenbeek - Zilverhof 
• Complexen buiten Breda 

Ontwikkelingsprojecten 
Gezien de verplichtingen die Laurentius is aangegaan, staat de realisatie van de vastgoed 
ontwikkelingsprojecten al geruime tijd "on hold" . De projecten die in 2012 helemaal of gedeeltelijk 
opgeleverd zijn: 

67 appartementen aan de Zorgvlietstraat en Doenradestraat 
26 appartementen aan de St. Ignatiusstraat 
24 appartementen van het project Stack aan de Loevesteinstraat 
194 appartementen De Meander in Roermond 
23 grond gebonden woningen in Chaam 
501 appartementen Hartje Eindhoven in Eindhoven (ook wel aangeduid als Stadionkwartier), 
waarvan de helft voor Laurentius is en de andere helft voor Amvest. 

De navolgende ontwikkelingsprojecten zijn stopgezet: 

Ontwikkeling: Breda - IJpelaar: 3e fase 
Ontwikkeling: Tilburg - Willemskwartier 
Ontwikkeling: Gilze - Centrumplan 
Ontwikkeling: Roermond - Villa Vrijstaete 
Ontwikkeling: Breda - consortium Spoorzone 
Ontwikkeling: Breda - Euretco 
Ontwikkeling: Sprundel - onder de Molen 
Ontwikkeling: Oirschot - Leefdael II 

Met de gemeente Oirschot is daarnaast in een vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat 
Laurentius afziet van de verplichting om in de komende 10 jaar ca. 240 woningen te ontwikkelen en 
te realiseren. 
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Laurentius had eind 2012 in totaal 9.091 woningen in bezit (2011: 8.931). Daarnaast hebben wij 
1.248 garages/parkeerplaatsen en 310 overige objecten. Ons bezit is voornamelijk naoorlogs. 

Aantal van adres Huurklasse 
366- 524- 562- meer dan 

Gemeente 0-366 524 562 665 665 Eindtotaal 
Alphen-Chaam 32 115 32 50 10 239 
Breda 605 3.905 769 1.276 797 7.352 
Goes 14 14 
Drimmelen 4 4 
Dongen 13 13 
Oirschot 55 440 130 19 43 687 
Oost West en Middelbeers 34 113 35 18 3 203 
Hulst 6 14 3 18 41 
Bladel 18 18 
Helmond 1 75 76 
Tilburg 38 38 
Roermond 2 60 172 234 
Sint-Maartensdijk 15 2 2 19 
Vlissingen 2 19 21 
Terneuzen 52 80 132 
Eindtotaal 726 4.596 980 1.514 1.275 9.091 

Opgeleverd 

Huur 
In 2012 hebben we door optoppen en aanpalen in de Zorgvlietstraat 21 woningen opgeleverd en ki 
de Doenradestraat 46 woningen. In 2012 werd de laatste woning in Breda Biimen Buiten 
opgeleverd. Verder realiseerden we in de St. Ignatiusstraat 26 huurwoningen, in de Eekhof in 
Chaam 23 huurwoningen en in Stack 24 huurwoningen. In Roermond hebben we de Meander 
opgeleverd: 194 huurwoningen. 

In Eindhoven zijn 148 (van de totaal 501) woningen Hartje Eindhoven opgeleverd. De helft van 
deze opgeleverde woningen is eigendom van Laurentius, de andere helft van Amvest. 

Koop 
In 2012 hebben we geen nieuwbouwprojecten met koopwoningen opgeleverd. 

In Oostelbeers heeft Laurentius in 2012 3 nieuwbouwwoningen verkocht in het project Haagakkers. 
Er resteren in dit project nog 6 koopwoningen die in de verkoop staan. 

In aanbouw/voorbereiding 
De nabije toekomst 
Voor de komende jaren staat geen nieuwbouw meer gepland; de projecten die in aanbouw zijn en 
niet gestopt konden worden verder afgebouwd. De overige projecten zijn stilgelegd of stoten we af 
In 2013 is de nieuwbouw voor het verzorgingshuis IJpelaar (zorgcentrum en 32 aanleunwoningen) 
opgeleverd, en leveren we 97 appartementen in Green Hills op. Verder leveren we in Eindhoven de 
resterende appartementen, waarvan de helft dus voor Laurentius is en de andere helft voor Amvest. 
Voor de periode 2014 - 2020 wordt geen nieuwbouw meer verwacht, omdat dit niet past binnen de 
kaders van het vastgestelde Plan van Aanpak. 

Verkoop 
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Nieuwbouw en duurdere verhuur 
In 2012 is een start gemaakt met de bouw van het nieuwbouwcomplex Brouwhof. Het betreft hier 
148 sociale huurwoningen. Het project maakt deel uit van de vier complexen die in het kader van het 
financieringsplan aan WonenBreburg zijn verkocht. Het transport van dit complex heeft op 26 mei 
2013 plaatsgevonden. 

In het project De 3 Swaenen in Temeuzen hebben we in 2012 één woning verkocht. Deze is in 2013 
overgedragen. In Breda Birmen Buiten hebben we eveneens één woning verkocht. Ook deze is in 
2013 overgedragen. De overige koopwoningen in de projecten Breda Binnen Buiten en de 3 
Swaenen zijn, gezien de huidige markt, tijdelijk bestemd tot huurwoning. In Schuttershof 
(Terneuzen) hebben we in 2011 één woning verkocht. De overdracht van deze woning heeft in 2012 
plaatsgevonden. 
In Carré Markenhage (Breda Centrum) zijn twee appartementen verkocht en overgedragen aan een 
nieuwe eigenaar. 

Bestaande bouw 
De verkoop van woningen in ons bestaande bezit in diverse wijken in Breda, Ulvenhout, Bavel en 
Prinsenbeek heeft onze permanente aandacht. In 2012 tekenden we voor 54 woningen een 
koopovereenkomst en 58 woningen droegen wij over aan een nieuwe eigenaar. Het merendeel van 
de woningen is verkocht met Slimmer Kopen. In de oorspronkelijke meerjarenraming was voor 
2012 een aantal van 70 te verkopen woningen begroot. 

In 2013 heeft Laurentius besloten om het instrument van Slimmer Kopen niet langer te gebruiken en 
alleen de woningen die al in de aanbodfase zijn nog onder Slimmer Kopen te verkopen. 

In 2012 heeft Laurentius de projecten Wijbrand en Wilniserf in Tilburg verkocht en overgedragen 
aan WonenBreburg. Tevens is in 2012 besloten het wooncomplex Breda Birmen Buiten (275 
woningen) te verkopen aan WonenBreburg. De overdracht van dit complex heeft op 1 maart 2013 
plaatsgevonden. 

Bedrijfsruimte 
In 2012 zijn in Terneuzen twee bedrijfsruimtes verkocht. De levering van deze ruimtes heeft ook in 
2012 plaatsgevonden. Verder is voor het kantoorpand Doenradestraat 50 in 2012 een 
koopovereenkomst getekend. De overdracht van dit pand heeft per 1 juli 2013 plaatsgevonden, na de 
verhuizing van Laurentius naar de nieuwe locatie. 

Overig 
In 2012 heeft Laurentius 357 garages, verspreid over heel Breda, in een pakket verkocht aan een 
belegger. 

Aankoop 
In verband met de financiële situatie van Laurentius en de marktomstandigheden gaan we 
terughoudend om met het terugkopen van woningen. Voor de woningen die verkocht zijn met 
Slimmer Kopen geldt dat we een terugkooprecht hebben in plaats van een plicht. In het verslagjaar 
hebben we in dit kader in zowel Breda als in Bladel twee woningen teruggekocht. Deze vier 
woningen zijn opnieuw te koop aangeboden en in het verslagjaar wederom verkocht met Slimmer 
Kopen. 

In juli 2013 is besloten geen nieuwe verkopen meer te doen met Slimmer Kopen. 

Sloop 
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In 2012 heeft geen sloop plaatsgevonden. Het complex Gertrudisoord was geoormerkt als 
herstructureringsproject (sloop en vervangende nieuwbouw). 24 woningen zijn reeds gesloopt. 16 
woningen zijn oud en worden nu verhuurd, maar zullen op termijn vervangen moeten worden. 8 
woningen waren gepland om te slopen, maar worden in zijn geheel niet meer gesloopt 
vanwege het feit dat Laurentius tot 2020 geen nieuwbouw kan plegen. 
De vrijgekomen grond zal in 2013 middels een tender te koop worden aangeboden. 

De resterende niet gesloopte woningen zijn in 2013 weer aangemerkt voor reguliere verhuur. 

Splitsing 
In 2012 zijn geen woningen gesplitst. 

Aangepast wonen voor mensen met een beperking 
Door het nieuwe beleid van de gemeente Breda is de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen of 
vervangen van allerlei voorzieningen veel meer bij ons en de bewoner zelf komen te liggen. De 
huurder wordt in de gelegenheid gesteld om voorzieningen tegen huurverhoging aan te laten 
brengen. Hierover zijn met de gemeente en onze collega- corporaties afspraken gemaakt die in een 
convenant zijn verwoord. Door het aangepaste beleid is de aanvraag afgenomen ten opzichte van de 
voorgaande jaren. In 2012 ging het in totaal om 22 woningen (2011: 39). De werkzaamheden 
variëren van het aanbrengen van wandbeugels tot het vergroten van de toegankelijkheid van de 
woning. 

Duurzaamheid 
Laurentius heeft m 2008 alliantieafspraken gemaakt met de gemeente Breda, AUeeWonen en 
WonenBreburg. Dit convenant is in 2011 herijkt dateen doorlooptijd heeft tot 2014. 
Voor het onderdeel energiebeheersing komt de werkgroep energie ieder kwartaal bij elkaar om de 
vorderingen ten opzichte van de doelstellingen te bespreken en innovaties met elkaar door te nemen 
en te toetsen op de toepasbaarheid. 

Stand van zaken 
In 2008 heeft Laurentius al haar woningen voorzien van een energielabel en is inzichtelijk geworden 
hoeveel C02-uitstoot er jaarlijks plaatsvindt. De doelstelling is om uiterlijk 2018 deze uitstoot met 
20% te reduceren. Hiervan is irmiiddels 10%) bereikt. Voor de energiebesparing is de doelstelling om 
dit in 2018 met 30%) te laten toenemen. Hiervan is ook 10%o bereikt. 

De realisatie van deze doelstellingen staat mogelijk op gesparmen voet met de financiële positie van 
corporaties in het algemeen en Laurentius in het bijzonder. In het nieuw vast te stellen Strategisch 
Voorraadbeleid wordt hier nader bij stilgestaan. 
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Aandacht voor energiezuinig wonen 
Vanaf 11-11-2011 zijn we samen met de Huurderskoepel de energiecampagne 'Giga Sjuultje zegt' 
gestart. Door een laagdrempelig karakter probeerden we huurders te motiveren om energiezuinig te 
wonen. De campagne is in september 2012 stopgezet. 

Wijkontwikkeling 3.0 
De wijkontwikkelingswijken in Breda zijn Hoge Vucht, Doornbos, Linie, Driesprong, Tuinzicht, 
Haagpoort en de zuidelijke rand van de Haagse Beemden (Kesteren, Muizenberg, Gageldonk). 
Laurentius participeert en financiert samen met de gemeente, Singelveste en Wonenbreburg in een 
aantal wijkontwikkelingsprojecten. Wijkontwikkeling 3.0 maakt deel uit van de Alliantie afspraken. 
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Hoofdstuk 6 Betrekken bewoners bij het beleid 

Voor Laurentius is de huurder zowel klant als partner. Het betrekken van bewoners is meer 
dan communicatie in een richting. Daarom overleggen we regelmatig met de Huurderskoepel, 
met onze ledenraad en de verschillende bewonerscommissies. 

Ledenraad 

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en de spreekbuis van de leden. Eind 2012 
hadden 21 leden zitting in de ledenraad. De ledenraad heeft in totaal acht keer vergaderd waarvan 
vijf vergaderingen waren ingelast. 

Wij beschouwen onze leden als een belangrijke partner. De vereniging telde op 31 december 2012 
614 leden (2011: 607). Alle huurders kurmen op verzoek lid worden van de vereniging. RvC- leden 
zijn van rechtswege lid van de vereniging 
Anders dan voorgaande jaren heeft de ledenraad in 2012 vier keer plenah* vergaderd over algemene 
zaken en vier keer in besloten kring vergaderd in verband met de ontwikkelingen birmen het bestuur 
en de RvC. 
Onderwerpen op de vergaderingen waren: 

voorgenomen ontslag van voorzitter Raad van Commissarissen 
begroting 2012 
actualiteiten 
financieringsplan 
aanpassing ledenraadsreglement 
uitslag ledenraadsverkiezrngen 
bekrachtiging RvC-besluit ontslag geschorste directeur-bestuurder 
bekrachtiging RvC-besluit benoeming ad interim directeur-bestuurder 
bekrachtiging RvC-besluit over collectief ontslag van de RvC 
besluitvorming nieuwe interim-RvC en werving nieuwe Raad van Commissarissen 
herijking ondernemmgsplan 
actualiteiten n.a.v. schorsing/ontslag voormalige directie 

Bij de andere vergaderingen waren afgevaardigden van de (interim-)directie en de (interim)-RvC 
aanwezig. Per juli 2012 is de ledenraad tijdelijk door een adviseur ondersteund om haar (en in het 
bijzonder het Dagelijks Bestuur van de Ledenraad; DBL) bij te staan met raad en daad. 

De ledenraad heeft een belangrijke rol gespeeld in het aftreden van de vorige RvC en het aanstellen 
van de interim-RvC-leden. Daarnaast heeft zij onderwerpen behandeld als het wijzigen van het 
ledenraadreglement en de bijbehorende clusterindeling en was zij betrokken bij de voorbereidingen 
voor de werving van nieuwe RvC-leden. 

Het DBL heeft sinds juni 2012 veelvuldig (ten minste iedere twee weken) contact met de interim
directeur-bestuurder over de actualiteiten. Iedere twee maanden vond een overleg plaats met de 
interim RvC. Daarnaast onderhoudt zij contact met de Huurderskoepel waarmee zij in 2012 twee 
formele overleggen heeft gehad over invulling van interim-RvC, de RvC-profielen en de werving en 
selectie van een nieuwe RvC. Het DBL is in 2012 in totaal 65 keer bijeen geweest voor (onderling) 
overleg. 
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Huurderskoepels 

Laurentius kent verschillende vormen van participatie. Over organisatiebreed beleid wordt overleg 
gevoerd met de Huurderskoepels. Op complex niveau met bewonerscommissies en op woningniveau 
met individuele bewoners. 

De Huurderskoepels behartigen de belangen van alle huurders. Voor de woningen in de gemeente 
Breda onderhoudt Laurentius contact met de Huurderskoepel Breda en voor de woningen in de 
gemeente Oirschot is de Huurdersraad Oirschot gesprekspartner. 

Huurderskoepel Breda 
De Huurderskoepel wordt vertegenwoordigd door de Huurdersraad, het bestuur van de 
Huurderskoepel. 

Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. De Huurdersraad bestaat uit: 
mevrouw W.J.A. van Ruiten (voorzitter) 
mevrouw M.E. Ligteringen 

- mevrouw M.C. Vonhögen 
- de heer J.J.P. Speckens 

mevrouw R.P.M. Brosky 

Tot 26 juni 2012: 
In 2012 heeft de Huurdersraad twee keer reguUer overleg gehad met de directeur Klant en Markt. De 
belangrijkste onderwerpen waren het energiebeleid, de resuhaten van het 
klanttevredenheidsonderzoek (generieke processen) en de huurverhoging. 
Er heeft een keer overleg plaatsgevonden met directeur-bestuurder over het verscherpte toezicht 
Op uitnodiging van Laurentius heeft de Huurdersraad met de projectgroep 'seniorenhuisvesting' een 
themaoverleg gehad over de "Visie Woondienstverlening voor Senioren". 

Na 26 juni 2012 
Er heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met interim-directeur-bestuurder en de interim-RvC 
over de situatie bij Laurentius. Onder leiding van een extern adviseur is met zowel het dagelijks 
bestuur van de Ledenraad als met de Huurderskoepel van gedachten gewisseld over de strategische 
uitgangspunten van Laurentius. Deze zijn opgenomen in het nieuwe ondernemingsplan (plan van 
aanpak, november 2012) dat besproken is en toegelicht in een apart overleg met de Huurderkoepel. 

Daarnaast heeft de Huurdersraad in 2013 ook gesproken met de interim-RvC en het DBL over de 
invulling van interim-RvC, de RvC-profielen en de werving en selectie van een nieuwe RvC. 

Huurdersraad Oirschot 
De samenstelling van de Huurdersraad is gewijzigd, de heer Willems is afgetreden. De 
Huurdersraad bestaat nu uit: 

- de heer H.W.P.M. van Zon 
- de heer F.A.M. van Bijsterveldt 
- de heer M.C.M. v.d. Wittenboer 

de heer C.F.M.M. van Heerebeek 

In 2012 heeft de Huurdersraad Oirschot zes keer regulier overleg gehad met Laurentius. Onderdeel 
van de agenda was vooral de actualiteit en de mogelijke consequenties voor de huurders in Oirschot. 
Ook is het nieuwe ondernemingsplan (plan van aanpak, november 2012) besproken. Daarnaast is 
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gesproken over het vertrek van de huismeester, politiekeurmerk en is het nieuwe huurdersloket aan 
de Moriaan 9a geëvalueerd. 

Bewonerscommissie 
Voor overleg binnen wooncomplexen en over wijken waar Laurentius woningen heeft, zijn de 
huurdersbelangenverenigingen en bewonerscommissies van groot belang. 

Voor ons woningbezit in de gemeente Breda zijn in 2012 33 bewonerscommissies/contactpersonen 
(in 2011: 32) actief. Met bijna al deze commissies hebben wij minimaal één a twee keer per jaar 
overleg gevoerd. Met enkele vindt het overleg 'op afroep' plaats. In geval van nieuwbouw en 
herstructurering vindt vanzelfsprekend vaker overleg plaats. In 2012 hebben wij met de 
bewonerscommissies uit de gemeente Breda 35 overleggen gehad. Daarvan zijn er twee plenaire 
overleggen met zeven bewonerscommissies gezamenlijk. 

In de gemeente Oirschot hebben wij 4 bewonerscommissies. Met hen hebben in totaal tien 
overleggen plaatsgevonden. 

Onderwerpen die in 2012 besproken zijn betreffen de actualiteit van Laurentius en de consequenties 
hiervan voor onze huurders. Ook worden met name complexgerelateerde onderwerpen besproken, 
zoals de leefbaarheid in en om het complex, het onderhoud en de schooimiaak. Buiten deze 
overleggen is er contact indien er vragen of opmerkingen zijn. 

Wij ondersteunen de bewonersvertegenwoordigingen op verschillende manieren als daartoe 
aanleiding is. Daarnaast kuimen ze aanspraak maken op een financiële vergoeding om de 
werkzaamheden uit te voeren. 

Om de bewonersvertegenwoordigers te bedanken voor hun tijd en inzet wordt ieder jaar een dagje 
uit georganiseerd. In april 2012 was dat een bezoek aan de Keukenhof. 

Continu informeren 
Een andere manier om onze klanten te betrekken bij ons beleid is door ze goed te informeren. Niet 
alleen mondeling tijdens bijeenkomsten, maar ook online en op papier. Op elk moment kan onze 
klant terecht op onze website www.laurentiuswonen.nl voor onder andere informatie, nieuws en de 
status van onze nieuwbouwplannen. Ook kan de klant online reparaties melden of een vraag stellen. 
Verder informeren wij onze doelgroep via ons bewonersblad, nieuwsbrieven over onze 
bouwactiviteiten, brochures over bijvoorbeeld Slimmer Kopen®, verhuizen, woningruil, klussen in 
huis en via ons jaarverslag. Daarnaast zijn met enige regelmaat aparte informatiebulletins per mail 
verzonden aan belanghebbenden met betrekking tot actuele ontwikkelingen bij Laurentius. Al deze 
publicaties zijn ook te vinden op onze website. 
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Hoofdstuk 7 Leefbaarheid 

Meehelpen aan leefbaarheid 

Corporaties speelden de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol in het verbeteren van de 
leefbaarheid in wijken. Ook Laurentius heeft in 2012 aandacht en middelen aan leefbaarheid 
besteed. 

Schoon, heel en veilig 
De speerpunten in onze leefbaarheidprojecten zijn 'schoon, heel en veilig'. Voorbeelden zijn nette 
voortuinen, veilige situaties en het voorkomen van zwerfafval. Om dit samen met onze huurders te 
realiseren, hebben we de volgende projecten uitgezet: 

Continue schouw om knelpunten te signaleren en samen met de huurder(s) op te lossen. 
Deze schouw werd in 2012 gedaan door de medewerker handhaving. Zij kijkt vooral naar de 
algemene uitstraling van de wijk en individuele zaken als afVal, ongebruikte fietsen en geparkeerde 
auto's die overlast veroorzaken. In 2013 is deze taak na de reorganisatie ondergebracht bij de 
verschillende wijkteams. 

Huurderinitiatieven 
Buurtfeest Wisselaar 
Sinds vier jaar organiseren de bewoners uit de Wisselaar het buurtfeest voor hun eigen wijk. 
Afgelopen jaren hebben we dit initiatief ondersteund bij de organisatie en met een financiële 
bijdrage. 2012 is waarschijnlijk de laatste keer dat wij een bijdrage leveren. In 2013 zullen de 
bewoners de organisatie en de financiering zelf moeten regelen. 

Buurtpreventie 
Buurtpreventie is onder andere ingevoerd in de wijk Wisselaar. Iimiiddels is er een actief 
bewonersnetwerk ontstaan. Vier keer per jaar zitten bewoners, gemeente, politie en Laurentius met 
elkaar aan tafel om de leefbaarheid en veiligheid met elkaar te bespreken en probleemsituaties 
concreet aan te pakken. 

Pluspunt Wisselaar 
In de nieuwbouw aan de Tiekodestraat heeft Surplus in samenwerking met Laurentius het Pluspunt 
gerealiseerd; een centrale ontmoetingsplek waar zorg- en welzijnsactiviteiten worden georganiseerd 
die aansluiten op de vraag van de bewoners. Voorbeelden zijn computercursussen, spreekuren van 
diverse organisaties zoals de wijkzuster. Stichting Jara en de migrantenraad. Ook heeft Radio Luctor 
hier haar eigen radiostation. Ons inloophuis aan de Tielrodestraat is hierdoor komen te vervallen. 

Sponsoring 
Indien een verzoek binnenkomt, kijken we of er een directe link is met een groot deel van onze 
huurders, onze huisvesting en/of onze organisatie ten opzichte van de kosten. Daarbij stellen we als 
voorwaarde dat de bewoners zelf de activiteit opzetten en uitvoeren. Juist door deze uitgangspunten 
worden de meeste verzoeken afgewezen. In 2012 is vanuit het leefbaarheidsbudget voor € 5.750,-
aan sponsorverzoeken gehonoreerd. 
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''Kesteren schoon!' en 'Muizenberg schoon!' 
In het eerste halfjaar van 2012 hebben we elke 2 weken de wijk Kesteren en Muizenberg 
geschouwd, waarbij wij letten op voortuinen, het stallen van kliko's en de uitstraling van de woning. 
Bewoners die het goed doen, ontvingen een groene duim. Bij een aantal groene duimen ontving men 
een attentie. Bewoners die nog actie moesten ondernemen, ontvingen een rode duim met daarbij 
aangegeven voor welke punten wij aandacht/actie vragen. 

Project 'Opruimtroepers en 'Poepbusters' (Kesteren) 
In de periode april tot en met december verzamelden kinderen tijdens het project 'Opruimtroepers' 
zwerfafval in de wijk. De 'Poepbusters' delen hondenpoepzakjes en flyers uit. Hondenbezitters die 
zelf opruimen, belonen ze met een hondenkoekje. 

Opknappen algemene ruimte wooncomplex Leefdael (Oirschot) 
Om het thuisgevoel voor de bewoners te vergroten, kreeg de algemene ruimte van wooncomplex 
Leefdael een opknapbeurt. In overleg met de bewoners werden de muren van een bloemenprrnt 
voorzien. Ook werd in overleg tuiimieubilair aangeschaft voor het dakterras zodat de bewoners 
elkaar hier kuimen ontmoeten. 

De budgetten voor leefbaarheid voor de beleidsperiode 2012-2016 (conform Plan van Aanpak) zijn 

2012 2013 2014 2015 2016 

Schoon, heel, 
veilig/sociafe stijging € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 

Maatschappelijk 
vastgoed € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 
Upgrading 

€ 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 

Totaal € 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000 
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Hoofdstuk 8 Wonen, zorg en welzijn 

Wonen met faciliteiten 

Senioren en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben een specifieke 
woonbehoefte. Laurentius wil extra aandacht aan deze groepen besteden. 
Ons streven is dat iedereen behorende tot onze doelgroepen van beleid zo optimaal mogelijk 
kunnen wonen. Mét faciliteiten. Daarom stemmen wij een deel van onze nieuwbouw-, 
onderhouds- en renovatieplannen op deze aandachtsgroepen af. 

Om voor mensen met een zorgvraag een totaalconcept te kunnen neerzetten, werken wij nauw 
samen met zorg- en welzijnsorganisaties om de vraag 'Wat willen hun cliënten?' te kunnen 
beantwoorden. Deze wensen vertalen we naar een programma van eisen, onder meer voor onze 
nieuwbouw. Het resultaat: wonen met faciliteiten, waaraan iedere organisatie vanuit de eigen 
deskundigheid een bijdrage levert. 

In de toekomst willen wij meer gestructureerde samenwerkingsverbanden met zorg of andere 
maatschappelijke organisatie aangaan. Wij hebben hiervoor in de formatie voor een jaar een 
medewerker opgenomen. 

In samenspraak met de betrokken organisaties maken wij afspraken over de toewijzing van 
woningen. Woningen kunnen ook op reguliere wijze aan de bijzondere aandachtsgroepen worden 
verhuurd, bijvoorbeeld aan personen met een Uchamelijke beperking die gelijkvloers moeten wonen, 
maar verder geen bijzondere aanpassingen aan de woning nodig hebben. 

Verhuur van zorgwoningen 
In 2012 verhuurden wij 294 woningen aan ouderen, waeirvan 197 aan 65-plussers. Hiervan zijn 52 
woningen aanleunwoningen met levering van zorg. We verhuurden in totaal 10 woningen aan 
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

In 2012 hebben we het toewijzingsbeleid van aanleunwoningen aangepast. De aanleiding hiertoe is 
de veranderende wet- en regelgeving. Sinds 2012 is de zorgzwaarte bepalend voor de toewijzing van 
zorgwoningen, terwijl voorheen de inschrijfduur bepalend was. Samen met de zorgleveranciers in 
Breda kunnen we zo beter inspelen op de behoefte van de klant. 

Enkele projecten uitgelicht 

Renovatie Doenrade- en Zorgvlietstraat 
Eind 2009 - begin 2010 startten we met de renovatie van 315 woningen aan de 
Doenradestraat/Zorgvlietstraat. De woningen maken wij geschikt voor senioren. Irmiiddels zijn circa 
80 woningen gerenoveerd. De renovatiewerkzaamheden betreffen een ingrijpende verandering van 
de buitenzijde met daarbij comfortverbeteringen zoals het aanleggen van vloerverwarming, het 
ruimer indelen van de badkamers en het ophogen van galerijvloeren. 
Daarnaast hebben we 99 nieuwe woningen gebouwd door een verdieping op de flat te plaatsen en 
aan beide zijden uit te breiden met een woonkolom. 
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Breda BinnenBuiten 
Tussen de Doornboslaan en de Edisonstraat bouwde Laurentius samen met WonenBreburg het 
nieuwbouwproject Breda BinnenBuiten: drie appartementengebouwen met in totaal 276 koop- en 
huurwoningen. De ouderenstichting ASVZ en de maatschappelijke instelling Amarant huren een 
aantal appartementen binnen het project voor het huisvesten van hun cliënten. Het eigendom van het 
Laurentius-deel is in 2013 overgedragen aan WonenBreburg. 

Zorgcentrum De IJpelaar 
Op de hoek van de Overakkerstraat en de Mathenessestraat bouwen we aanleunwoningen en een 
nieuw zorgcentrum. Oorspronkelijk bestaat het project uit drie fases. De bouw van de eerste fase, 14 
nieuwe aanleunwoningen naast wooncomplex lepstede, is begin 2011 opgeleverd. Inmiddels zijn de 
72 verouderde aanleunwoningen gesloopt en is de bouw gestart van een nieuw zorgcentrum plus 32 
aanleunwoningen. Naar verwachting leveren we dit eind 2013 op. De derde fase, de sloop van het 
huidige zorgcentrum en de bouw van circa 100 aanleunwoningen, is geannuleerd. 

SMO 
In 2010 is Laurentius met Stichting Maatschappelijke Opvang een samenwerking aangegaan om 
woningen beschikbaar te stellen voor mensen die begeleiding nodig hebben in het zelfstandig 
wonen. Overeenkomstig de doelstellingen van Laurentius zien wij het als onze taak om een bijdrage 
te leveren in het huisvesten van deze groep mensen. De doelstelling is een eigen huis in een gewone 
woonwijk te midden van de maatschappij. In 2012 heeft Laurentius zeven woningen beschikbaar 
gesteld voor dit project. Zowel vanuit de zorg (die geleverd wordt door SMO) als vanuit de 
omgeving van de huurder zien we dat het project een succes is. 

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen 
Laurentius maakt deel uit van De Alliantie, waarin ook de gemeente Breda, Singelveste AUeeWonen 
en WonenBreburg participeren. Dit partnerschap is opgericht om 'gezamenlijke ambities en doelen 
te realiseren en de inwoners van Breda op de beste manier van dienst te zijn'. Om dit te bereiken zijn 
prestatieafspraken gemaakt, ook omtrent het voorzien in woonruimte voor senioren en mensen met 
een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

Laurentius werkt samen met zorginstellingen om ervoor te zorgen dat haar huurders zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, eventueel met ondersteuning van 24-uurs zorg. We 
maken hiervoor bilaterale afspraken om de samenwerking te intensiveren en de bewoners van 
geschikte huisvesting te voorzien. Hierbij richten we ons op mensen met een verstandelijke 
beperking en senioren die zelfstandig willen wonen en (in de toekomst) hulpbehoevend zijn. 

Geschikt Wonen voor Iedereen 
Breda is verdeeld in vijftien GWI-gebieden. Deze gebieden zijn opgebouwd uit meerdere wijken en 
hebben een gemiddelde omvang van 10.000 inwoners. De ambitie van GWI is dat de gemeente 
Breda samen met haar maatschappelijke partners een netwerk van vijftien Centrale Zones zodanig 
ontwikkelt dat iedereen onbekommerd kan wonen. Dat wil zeggen: zo zelfstandig mogelijk, ook 
wanneer er behoefte is aan begeleiding, ondersteuning of zorg en met kleinschalige dienstverlening 
dicht bij huis. 

In samenwerking met de Bredase corporaties en de zorginstellingen hebben we de criteria voor de 
toelating naar een aanleunwoning aangescherpt. Reden hiervoor is de veranderde wet- en 
regelgeving omtrent het scheiden van wonen en zorg. De zorginstellingen constateerden dat mensen 
met een relatief lichte zorgindicatie in aanmerking kwamen voor een aanleunwoning, terwijl mensen 
met een (acute) zwaardere zorgvraag op een wachtlijst bleven staan. Daarnaast zorgt de nieuwe 
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wetgeving ervoor dat alleen bewoners met een Zorg Zwaarte Pakket 3 en hoger kunnen verhuizen 
naar een verzorgingshuis. Met de nieuwe toewijzingscriteria voor een aanleunwoning is de 
zorgzwaarte (ZZP) leidend. Om mensen met een zorgvraag zo goed mogelijk te kunnen huisvesten, 
is daarom de inschrijfduur van ondergeschikt belang geworden. 
In het najaar hebben we het gewijzigde toewijzingsbeleid geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat de 
samenwerking en afstemming met de zorginstellingen verder worden geïntensiveerd. 
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Hoofdstuk 9 Samenwerking 

De waarde van goede relaties 

Laurentius realiseert zich dat ze haar werk alleen optimaal kan doen in samenwerking met 
andere (sociale) oi^anisaties. Daarom zoeken wij actief naar relaties die een meerwaarde voor 
onze bewoners kunnen leveren. Op deze manier kunnen huurders van de sterke kanten van de 
verschillende organisaties profiteren. Of dat nu via een overeenkomst is of binnen een 
proj ecto rganisatie. 

Onze belangrijkste stakeholders zijn, de huurders, de ledenraad, de huurderskoepels en commissies, 
de gemeente, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, politie . Ze zijn allemaal stakeholders of 
belanghebbers én relaties van Laurentius. 

Overlegverbanden 
Het directieteam en het managementteam nemen deel aan diverse commissies en overlegorganen. 
Dat was ook in 2012 het geval. Het ging om: 

Vanuit het directieteam 
• Overleg met huurderskoepel, ledenraad en RvC 
• Directeurenoverleg drie Bredase corporaties 
• Bestuurlijk overleg Driehoeksoverleg (gemeente Breda, woningcorporaties en de 

huurderskoepels) 
• Bestuurlijk overleg Alliantie 

Vanuit het managementteam 
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
• Coördinatiegroep Klik voor Wonen 
• Hoofd Bewonerszaken Overleg 
• Uitvoeringsgroep Alliantie 

Vanuit de organisatie 
• Toetsingscommissie Klik voor Wonen (Teamleiders Woondiensten) 
• Jaarlijks overleg met alle bewonerscommissies 

Aedes 
Laurentius is lid van brancheorganisatie Aedes, vereniging van woningcorporaties. Onze directeur
bestuurder was in 2012 lid van het directeurencontact. Ook zijn we onderdeel van het Aedes- P&O-
netwerk en het Aedes-controUersnetwerk en geven we onze medewerkers de ruimte om deel te 
nemen aan landelijke activiteiten en themadagen van Aedes. 

Lokale en provinciale overheid 
Laurentius voert incidenteel én structureel overleg met de gemeente Breda. Het meest in het oog 
springend zijn: 
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Prestatieafspraken 
Met de gemeente Breda hadden we prestatieafspraken. Door de herprogrammering en de gevolgen 
van de crisis zijn deze in goed overleg birmen de Alliantie herijkt. Daarnaast zijn er in 2011 met de 
overname van het Woningbedrijf Oirschot prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Oirschot. 
Op onderdelen bleken de afspraken eind 2012 niet langer te realiseren en is tussen de gemeente 
Oirschot en Laurentius een vaststellingsovereenkomst getekend waarin een aantal voorgenomen 
activiteiten definitief is geschrapt. 

Wijkimpulsplan Haagse Beemden 
Het toenmalig Ministerie van VROM heeft naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Breda 
en de drie Bredase corporaties, in 2009 twee miljoen euro subsidie toegekend aan de Haagse 
Beemden. Daarnaast investeerden de gemeente en de drie corporaties extra in de wijk. Het 
wijkimpulsplan richt zich op de verbetering van de leefbaarheid in delen van de Haagse Beemden, 
zoals aanpassen van welzijnsaccommodaties, verbeteren van veiligheid in en rond woningen, 
opknappen van winkelcentra, aanpakken van parkeerproblemen, verminderen van overlast 
door zwerfvuil, re-integratie- en werkprojecten. 
Laurentius nam 0,5 miljoen euro voor haar rekening over de periode medio 2009-medio 2011. Het 
wijkimpulsplan is eind 2011 afgerond. Middelen die vanuit de gemeente voor dit plan gereserveerd 
waren en niet gebruikt zijn, zijn overgeheveld naar het plan "Wijkontwikkeling 3.0". 

Wijkontwikkeling 3.0 
Zowel voor de gemeente als voor de corporaties zijn de zaken dringend gewijzigd. Om die reden 
worden er op een aantal strategische punten in Wijkontwikkeling 3.0 andere accenten gezet. 

De wijkontwikkelingswijken in Breda blijven Hoge Vucht, Doornbos, Linie en Driesprong. De 
Heuvel is dermate ontwikkeld dat het niet meer het stempel wijkontwikkelingsgebied behoeft en de 
lopende projecten worden hier langzaamaan afgebouwd. Als extra wijken zijn Tuinzicht, Haagpoort 
en de zuidelijke rand van de Haagse Beemden (Kesteren, Muizenberg, Gageldonk) toegevoegd. Dit 
noemen we ook wel doorstart wijkimpulsplan. Focus komt te liggen op werk (meedoen@breda), 
jeugd (jong@breda) en schoon, heel en veilig (basis op orde). Laurentius participeert en financiert 
samen met de gemeente, Singelveste en WonenBreburg in een aantal wijkontwikkelingsprojecten. 
Wijkontwikkeling 3.0 maakt deel uit van de Alliantie afspraken. Tot en met 2014 ligt onze 
financiële bijdrage aan deze projecten vast. 

Samenwerking met collega-corporaties 

Woonruimtebemiddelingssysteem 
Voor de toewijzing van woonruimte in de gemeente Breda werken wij samen met Singelveste 
AUeeWonen en WonenBreburg. De website Klik voor Wonen is opgezet en ingericht voor de 
verhuur en verkoop van woonruimten, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten van de drie 
woningcorporaties. Klik voor Kamers is speciaal opgezet voor de verdeling van studentenkamers, 
zowel in Breda als in Tilburg. Voor de woningtoewijzing in de gemeente Oirschot houden we nauw 
contact met deze gemeente. Hier geldt geen gezamenlijk woonruimtebemiddelingssysteem met 
andere corporaties. 
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Vergaande samenwerking met Singelveste AUeeWonen 
Een vergaande samenwerking hebben we met Singelveste AUeeWonen bij de locatie Euretco. De 
beide corporaties willen in de toekomst gezamenlijk het Euretco-terrein aan de Archimedesstraat in 
Breda ontwikkelen. 

Zorg-, welzijns- en ouderenorganisatie 
Met zorg-, welzijns- en andere ouderenorganisaties werkt Laurentius aan het realiseren van 
bijzondere projecten voor de bijzondere doelgroepen. In 2012 hebben we samengewerkt met of 
gewerkt voor verschillende organisaties, zoals: 

Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda (IMW). 
Stichting Amarant. 
Prisma. 
WIJ (voorheen Stichting Ouderenwerk Breda). 
Novadic Kentron. 
Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO). 
Valkenhorst. 
GGz Breburg. 
Surplus. 
Thebe. 
Stichting De Breedonk. 
Stichting Elisabeth. 
ASVZ. 
Stichting Amalia Zorg. 
Joris Advies/Joris Zorg. 
Stichting Lunetzorg. 

Samenwerking met overige partijen 

Teamplay@NA C 
Teamplay@NAC initieert en organiseert maatschappelijke projecten en activiteiten op de gebieden 
educatie, participatie, sport, gezondheid en milieu waarbij NAC Breda de trigger is. In 2012 
investeerde Laurentius wederom een bedrag van 40.000 euro in Teamplay@NAC. Eind 2012 is de 
samenwerking beëindigd. 
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Hoofdstuk 10 Financiën 

Financiën 

Laurentius bevond zich in 2012 in een turbulente periode. De gebeurtenissen in 2012 en de 
druk op de financiële- en liquiditeitspositie hebben een stempel gedrukt op het boekjaar. 
Uiteraard heeft dit zijn weerslag gehad op de performance van Laurentius met betrekking tot 
de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting (CFV) gehanteerde indicatoren. 

Waardering op basis van bedrijfswaarde en RJ 645 

Sinds 2010 waardeert Laurentius haar bezit op basis van bedrijfswaarde. Ook voor de jaarrekening 
2011 en 2012 is de waarderingsgrondslag bedrijfswaarde gehanteerd. Verslagjaar 2012 kenmerkt 
zich door de invoering van de gewijzigde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 'Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting'. Een belangrijke wijziging betreft het classificeren en kwalificeren 
van onroerende zaken in exploitatie. Er worden twee typologieën onroerende zaken in exploitatie 
onderkend: sociaal vastgoed en commercieel vastgoed. Voor het sociaal en commercieel vastgoed is 
het actuele waardebegrip aangescherpt. 

De herziening van de woningwet heeft tot gevolg dat een splitsing dient te worden gemaakt tussen 
de DAEB-activiteiten en de niet-DAEB-activiteiten van de corporatie. Een belangrijk aspect bij de 
splitsing van de activiteiten betreft de financiering daarvan. Voor de niet-DAEB-activiteiten zal de 
corporatie commerciële financiering dienen te verkrijgen. Ook moet rekening gehouden worden met 
het aanleveren aan de bank(en) van (veel) meer informatie en een langere doorlooptijd. Een gedegen 
voorbereiding (bidbook) zal noodzakelijk zijn. 

Twee belangrijke kengetallen zijn de solvabiliteit en het percentage 'loan to value'. De solvabiliteit 
is de verhouding van de reserves ten opzichte van het balanstotaal en bedraagt per 31 december 
2012 geconsolideerd 14,38 procent (31-12-2011: 15,84 procent). De 'loan to value' is de verhouding 
van de langlopende schulden, uitgedrukt in een percentage van de materiële vaste activa in 
exploitatie en ontwikkeling en bedraagt per 31 december 2012 88,54% (31-12-2011: 89,47%). 

Aangezien de jaarrekening 2012 wordt opgeleverd na totstandkoming van het Regeerakkoord (Rutte 
II) en het woonakkoord zijn in de bedrijfswaardeberekening de effecten van de verhuurderheffing 
ingerekend. Om dit te compenseren is een extra huurverhoging ingerekend over de periode 2013 -
2017. 

Oordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

Jaarlijks verstrekt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) twee financiële oordelen: één over de 
voorgenomen activiteiten voor de komende vijfjaar na balansdatum (continuïteitsoordeel) en één 
over de vermogenspositie op balansdatum (solvabiliteitsoordeel). 

Laurentius ontving in 2012 als continuïteitsoordeel de B2-status: 'de voorgenomen activiteiten 
brengen op korte termijn (de eerste drie prognosejaren) de solvabiliteit in gevaar'. 
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Weigering borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Sinds 2009 ontvangt Laurentius geen generieke borging meer en wordt alleen nog borging 
verkregen op basis van maatwerk. Eind 2011 is borging aangevraagd voor een tweetal projecten bij 
het WSW. Deze borgstelling werd geweigerd als gevolg van het - toen nog - nipte A2-oordeel en de 
financiële positie van Laurentius. Eind 2012 heeft Laurentius als gevolg van het goedkeuren van het 
Plan van Aanpak borging verleend onder categorie 6 Tijdelijke hquiditeitssteun. 

Verscherpt toezicht en extern toezicht 

Doordat geen borging werd verkregen en niet werd voldaan aan de WSW-normen en de gemiddelde 
schuld per verhuureenheid veel te hoog was (ca. € 70.000 per verhuureenheid), werd Laurentius in 
januari 2012 onder verscherpt toezicht geplaatst. Laurentius diende een financieringsplan en 
herstelplan op te stellen. Niet veel later is een externe toezichthouder aangesteld bij Laurentius. Per 
1 november 2012 is de externe toezichthouder van zijn taak ontheven. 

Financieringsplan en Plan van Aanpak 

In augustus 2012 bleek het in juli 2012 door de toenmalige directie van Laurentius opgestelde en het 
door het WSW, CFV en Ministerie goedgekeurde financieringsplan af te wijken van de realiteit 
waarin Laurentius opereerde. Met name de financiële positie van Laurentius zag er minder 
rooskleurig uit, met een verwacht liquiditeitstekort in oktober 2012. Dit heeft er toe geleid dat de 
interim-dtrecteur-bestuurder een nieuw Plan van Aanpak diende op te stellen. De financiële 
uitgangspunten van het Plan van Aanpak heten zien dat zelfstandig voortbestaan van Laurentius 
mogelijk was, mits tijdelijke hquiditeitssteun zou worden ontvangen van het WSW. Dit Plan van 
Aanpak is in december 2012 goedgekeurd door het WSW, CFV en het Ministerie. 

Afdracht van vennootschapsbelasting 

In 2012 heeft Laurentius geen vennootschapsbelasting afgedragen. De definitieve aanslag volgt in 
2013 of later, waarbij de verwachting is dat de uiteindelijke aanslag nihil bedraagt. Dit komt door 
fiscaal compensabele verliezen en door de vorming van een herbestedingsreserve tot en met 2011. 
Na 2012 is de herbestedingsreserve niet meer van toepassing. 

Saneringssteun 

Het CFV houdt een wettelijk bepaald fonds aan ten behoeve van saneringssteun. Zij beoordelen 
jaarlijks of nog aan de gestelde eisen wordt voldaan. Aangezien de buffer niet meer het vereiste 
niveau had (1% van de gerealiseerde jaarhuuropbrengst van bij corporaties in beheer en eigendom 
zijnde woongelegenheden), zal het CFV voor 2012 een totale bijdrage vanuit de sector vaststellen. 
Op het moment van het opstellen van dit jaarverslag was deze totale bijdrage nog niet 
bekendgemaakt. De bijdrage die Laurentius levert in het verslagjaar aan dit Fonds was eveneens nog 
niet bekend. 

Investeren of niet 

De berekeningen die de basis vormen voor investeringsbeslissingen zijn actuele of 
bedrijfswaardeberekeningen. Wooncomplexen voor de primaire doelgroep kunnen meestal niet 
kostendekkend gerealiseerd worden. Dat betekent dat de zogenaamde onrendabele top van deze 
wooncomplexen wordt afgeboekt. Hiervoor wordt een voorziening opgenomen in het jaar waarin de 
interne besluitvorming over doorgang van een voorgenomen project en externe communicatie naar 
belanghebbenden plaatsvonden. 
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Als in een project zowel koop- als huurwoningen worden gerealiseerd, wordt bij de berekening van 
de onrendabele top voor de huurwoningen rekening gehouden met de eventuele winst, te realiseren 
met de verkoop van de koopwoningen. Ook een eventuele positieve opbrengst van commerciële 
ruimten wordt als dekking ingezet. 

Leningen 

In het verslagjaar zijn geen nieuwe leningen aangetrokken, behalve de twee leningen in het kader 
van Tijdelijke hquiditeitssteun (onder art. 6). 

De gemiddelde vreemd vermogenskostenvoet bedroeg per 31 december 2012 4,24 procent met een 
gemiddelde restantlooptijd van ca. 13,25 jaar tegen 4,25 procent met een gemiddelde restant looptijd 
van ca. 18,4 jaar ultimo 2011. 

Deelnemingen en verbindingen 

Ter beperking van risico's ontwikkelt Laurentius grootschalige projecten bij voorkeur in 
samenwerking. We namen deel in of zijn verbindingen aangegaan met de rechtspersonen zoals 
aangegeven op het overzicht verbindingen. De belangrijkste verbindingen zijn: 

Laurentius/WonenBreburg VOF 

Laurentius is deze vennootschap onder firma (VOF) samen met collega-corporatie WonenBreburg 
aangegaan op 2 november 2009. In deze VOF is het gezamenlijke project van 276 woningen 
BinnenBuiten gerealiseerd aan de Doomboslaan in Breda. Van de 276 woningen zijn 4 woningen 
verkocht. Van de resterende 272 woningen worden er 101 verhuurd in de bereikbare sfeer en 43 in 
de middeldure huur. In 2013 heeft Laurentius haar deel van het bezit BinnenBuiten (50%)) 
overgedragen aan WonenBreburg. De VOF zal naar verwachting eind 2013 worden opgeheven. 

Laurentius Holding BV 

Sinds 2004 kent Laurentius een volledige nevenstructuur. Deze bestaat uit een Holding BV, 
opgericht op 4 mei 2004 waarvan de toegelaten instelling Laurentius 100 procent van de aandelen 
bezit en een aantal werk-BV's, waarvan Laurentius Holding BV voor 100 procent eigenaar is. 
Uitzondermg vormt LW Beheer BV, waarvan Laurentius voor 50 procent eigenaar is. 

Laurentius Project IIBV 

Deze BV neemt met vier andere samenwerkingspartners voor een evenredig deel (1/5) deel in de 
Spoorzone Breda Consortium VOF. We hebben inmiddels aangegeven als participant uit de VOF te 
willen treden. Dit is nog niet geëffectueerd. 

We nemen vanuit Laurentius Project I I BV voor 50 procent deel in Ontwikkelingsmaatschappij 
Laur-Am I Beheer BV. Deze BV is samen met Amvest opgericht. Naast Laur-Am I Beheer BV, die 
voor 1 procent deelneemt als beherend vennoot in de Ontwikkelingsmaatschappij Laur-Am I CV, 
zijn Vestam Utrecht I BV (van Amvest) en Laurentius Participaties BV de andere deelnemers. Ze 
participeren beide voor 49,5 procent als commanditaire vennoten. 

Laurentius Project IIIBV 

Laurentius Project III BV is opgericht om samen met een daartoe door collega-corporatie 
Singelveste AUeeWonen opgerichte BV en HEJA Projectontwikkeling BV, ieder voor een derde 
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deel te participeren in de nog op te richten Archimedes BV. Vanuit deze BV wil Laurentius de 
ontwikkeling van het Euretco-terrein aan de Archimedesstraat te Breda uitvoeren. Inmiddels is 
HEJA Projectontwikkeling BV failliet en wordt in afwachting van de plannen voor de bestemming 
van het terrein het bestaande pand momenteel verhuurd aan diverse huurders. Laurentius is niet 
voornemens het terrein te gaan ontwikkelen. 

Laurentius Project IVBV 

Op dit moment zijn in de vennootschap het complex Onder de Toren in Hulst en de commerciële 
ruimten van het complex Breeroo in Breda ondergebracht. Deze complexen zijn (nog) niet 
overgeheveld naar de Toegelaten Instelling vanuit de gedachte dat wellicht alle niet-DAEB-
activiteiten in een onderliggende BV dienen te worden ondergebracht. 

Laurentius Project VBV 

Dit betreft een samenwerkingsverband met een projectontwikkelaar, voor beide 50%. De 
doelstelling van deze entiteit was de gezamenlijke ontwikkeling van het Gilze - Centrumplan. 

Laurentius Energie BV 

De activiteiten van Laurentius Energie BV bestaan met name uit het investeren, verkrijgen en 
exploiteren van duurzame energie-installaties. Laurentius Energie BV participeert in Warm Hartje 
Eindhoven CV. 

Laurentius Participaties BV 

Laurentius Participaties BV heeft als doel het deelnemen in entiteiten, in het bijzonder in 
commanditaire vennootschappen. 

Laur-AMICV 

Dit betreft een joint venture tussen Laurentius en Amvest. In deze entiteit is samen met Amvest het 
project Stadionkwartier te Eindhoven ontwikkeld. In 2012 en 2013 zijn de appartementen 
opgeleverd. 

LW Beheer BV 

Laurentius Holding BV is voor 50 procent aandeelhouder van LW beheer BV. De andere 
aandeelhouder is Wildhage Project BV, die de aandelen op 28 december 2007 aan Laurentius heeft 
verpand. LW beheer BV is vervolgens 50 procent aandeelhouder in Schuttershof BV waarvan de 
resterende 50 procent in handen is van Van der Poel BV te Temeuzen. In 2012 zijn geen nadere 
activiteiten in deze vennootschap ontwikkeld en de entiteit zal worden geliquideerd. 

Leven in Guatemala 

Deze stichting heeft haar zetel in Breda en houdt kantoor aan de Doenradestraat 50. Het doel van de 
stichting is het verwerven van gelden die worden aangewend om met concrete woongerelateerde 
projecten de huisvesting in Guatemala te verbeteren. De directie van Laurentius vormt het bestuur 
van de stichting. Laurentius ondersteunt de stichting door het pro Deo verrichten van 
werkzaamheden door medewerkers van Laurentius. Het financiële risico voor Laurentius is nihil. In 
2012 is besloten deze Stichting op te heffen. 
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Jaarresultaat en bestemming van het resultaat 

Zoals uit de geconsolideerde winst-en-verliesrekening blijkt, bedraagt het 'Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen' negatief 46.781.000 euro. 

Het jaarresultaat over 2012 is negatief 46.874.000. Dit bedrag is, vooruitlopend op het besluit van de 
directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen, in mindering gebracht op het 
groepsvermogen. 
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Kerncijfers 2012 

Enkelvoudig Geconsolideerd 

2012 2011 2012 2011 
Omschrijving 

Eigen vermogen 128.157.244 145.683.593 128.247.244 145.773.593 
Totaal vermogen 920.281.558 897.553.844 891.724.458 920.177.576 

Vlottende activa 83.236.791 71.897.654 15.594768 57.035.999 

Voorziening onrendabele investeringen 25.571.838 33.787.593 2.571.838 10.787.593 

Kort vreemd vermogen 23.904.005 26.055.888 25.509580 34.089.668 

Huren 55.572.308 49.795.127 56.510593 50.674.222 

Vergoedingen 3.000.479 2.682.324 3.134.806 2.809.652 

Overheidsbijdragen 148.807 179.711 148.807 179.711 

Rentelasten 26.811.406 25.901.691 26.822.634 27.769.136 

Exploitatie resultaat 43.027637 -96.386.400 -46.781.476 -101.002.962 

Jaarresultaat ^.873.574 -100.647.264 -46.873.574 -100.647.264 

Sociaal vastgoed in exploitatie 593.398.775 588.787.507 597312.221 592.733.990 

Commercieel vastgoed in exploitatie 165197.852 147.629.065 172.051.309 155.094.858 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen ejqiloitatie - soc. 8.391.273 15.405.845 8.636.598 15.646.836 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie - comm 23.566.514 33.362.488 51.261.830 58.983.576 

Lang vreemd vermogen en schulden aan kredietinstellingen 734.231.866 698.392.932 734.230 870 735.892.884 

Aantal woningen - - 9091 8.931 

Enkelvoudig Geconsolideerd 

2012 2011 2012 2011 
Omschrijving 

Solvabüiteit (EV/TV) 13,93% 16,23% 14,38% 15,84% 

Rentabiliteit totaal vermogen (inkomen voor aftrek van intrest/TV) -2,18% -8,33% -2,25% -7,92% 

Rentabiliteit eigen vermogen (jaarresultaat/EV) -36,58% -69,09% -36,55% -69,04% 

Current ratio (vlottende activa/kort vreemd vermogen) 3,48 2,76 0,61 1,67 

Loan to value 92,88% 88,95% 88,54% 89,47% 
Interne financiering per woning - - 3.865 1.336 
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