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In een huis
is er niet veel dat nodig is
om van het huis een thuis te maken
dan een bank tot bed het samen
zetten wat mogelijk is
voor elk een plek en doen wat kan
een stoep met uitzicht op en dan
het huis in.

Etienne Colman
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Voorwoord
Na het lezen van dit jaarverslag 2015, zal u vaststellen dat onze maatschappij nog
steeds even dynamisch is.
Zoals reeds aangekondigd gaat de geplande uitbreiding in Waasmunster door. Op dit moment is onze maatschappij de trotse eigenaar van 31 woningen die we eerder hebben
overgenomen van de Dendermondse Volkswoningen. Bovendien zullen de onderhandelingen met het gemeentebestuur en het OCMW van Waasmunster leiden tot de aankoop
van 7 extra woningen. Hierdoor zal ons patrimonium in Waasmunster bestaan uit 38
woningen.
Ook in Hamme breiden we onze activiteiten verder uit. De onderhandelingen voor de
aankoop van 21 woningen in de Noordstraat zijn afgerond. Onze technische dienst bekijkt nu de toestand van deze woningen om ze zo snel mogelijk te kunnen verhuren aan
sociale voorwaarden. Ook de nieuwe huurprojecten in de Slangstraat en op het Varkensmarktje zijn ondertussen afgewerkt en verhuurd.
Nadat de rechtbank zich positief heeft uitgesproken over de correcte aanduiding van de
laagste bieder voor de uitvoering van de totaalrenovatie van de appartementen in de
Dennenstraat, kunnen ook deze werken starten.
We zijn ook verheugd over de goedkeuring van de bouwvergunningen voor de koopprojecten “Markt – Peperstraat” en “Museum” .
In 2015 voerde onze maatschapij een volledig nieuw intern controlesysteem in. Hierdoor zullen er in de toekomst geen boekhoudkundige fouten meer voorvallen. Door
de verhoogde werkdruk die de implementatie van dit systeem bij het personeel heeft
teweeggebracht, ontvingen zij als beloning een mooie premie voor hun aanhoudende
inspanningen. Als we de balansen bekijken, zien we dat de financiële draagkracht van
onze maatschappij nog steeds schitterend is en dit ondanks alle versnelde investeringen
voor renovatie, isolatie enz.
Een dikke proficiat aan onze directeur en al zijn personeel, een welgemeende dankbetuiging ook aan de leden van het directiecomité en de raad van bestuur.
Samen blijven wij vooruitstrevend en actief !
Paul Van de Casteele
voorzitter
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Doel van de vennootschap
Volgens artikel 4 van de statuten:

De vennootschap heeft als doel:
1.

de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren,
inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor
een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen,
eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun
integratie in de lokale woonstructuur;

2.

bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen
of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te
slopen en te vervangen;

3.

gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de
terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale
huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en
personen met een handicap;

4.

de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en
vervreemden en niet residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen
onder de voorwaarden, vastgelegd in artikel 41, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en
eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.

Statutenwijziging
Op 7 december 2015 vond een buitengewone algemene vergadering plaats om onze
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen in het Besluit van de
Vlaamse Regering Beheersaspecten d.d. 16 mei 2014. Artikel 5, 6, 9, 12 en 14 werden in
functie daarvan gewijzigd. Het doel van de vennootschap wijzigde niet.
De statutenwijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2016
onder het nummer 16000406.
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Bestuur
Raad van bestuur
De bestuurdersmandaten worden in overeenstemming met de statutenwijziging van 7
december 2015, art. 6 van de statuten, als volgt verdeeld:
•

6,67% van de mandaten wordt voorbehouden aan de provincie Oost-Vlaanderen;

•

33,32% van de mandaten wordt voorbehouden aan de gemeente Hamme;

•

6,67% van de mandaten wordt voorbehouden aan de gemeente Temse;

•

6,67% van de mandaten wordt voorbehouden aan het OCMW van de gemeente
Hamme;

•

46,67% van de mandaten wordt voorbehouden aan de andere inschrijvers.

Vertegenwoordigers openbare sector
Paul Van de Casteele, voorzitter

gemeente Hamme

Robert Saerens, eerste ondervoorzitter

gemeente Hamme

Rudiger Vervaet

gemeente Hamme

Guy Heirwegh

gemeente Hamme

Marleen Van Holewinckel

gemeente Hamme

Chris Vervaet

gemeente Temse		

Kathleen De Bondt

OCMW Hamme

Goedele De Cock

provincie Oost-Vlaanderen

Vertegenwoordigers andere inschrijvers
Gwennie Bogaert-De Clercq

vzw Vooruitzicht Liberale Werken
Hamme

Martina Heymans

Socialistische Aktie Hamme

Lucrèce Colman

Beweging.net Hamme

3

Paul Verschelden, tweede ondervoorzitter

particulier

Désiré Cloostermans-Huwaert

particulier

Marcel De Grave

particulier

Annemie Moens

particulier

Directeur
Guy Van Gucht

RWO-toezichthouder
Joeri De Maré
De raad van bestuur vergaderde in 2015 op:
5 januari

2 februari

2 maart

30 maart

4 mei

1 juni

29 juni

7 september

5 oktober

9 november

7 december

In memoriam
Op 3 mei 2016 overleed mevrouw Anne-Marie ‘Annemie’ Moens bij haar thuis in Elversele.
We herdenken haar als een geëngageerd en gedreven bestuurslid en zijn dankbaar voor
haar jarenlange constructieve en immer positieve inzet.
Annemie Moens startte bij onze maatschappij in mei 1989 als afgevaardigd bestuurslid
van de gemeente Hamme. In 1993 werd ze ook aandeelhoudster. Vanaf 2001 werd ze
afgevaardigd bestuurslid van de particuliere aandeelhouders. Voor haar bestuursmandaat werd haar in 2001 en 2011 een bijzonder voorzorgsereteken van 2de en 1ste klasse
toegekend.
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Directiecomité

Paul Van de Casteele

voorzitter

Robert Saerens

eerste ondervoorzitter

Paul Verschelden

tweede ondervoorzitter

Marcel De Grave

directielid

Rudiger Vervaet

directielid

Guy Van Gucht

directeur

Het directiecomité vergaderde in 2015 op:
12 januari

29 januari

26 februari

26 maart

30 april

26 mei

28 mei

25 juni

13 augustus

3 september

1 oktober

5 november

26 november

3 december

17 december

5

Aandeelhouders
De huidige vennoten, per 31 december 2015, met hun respectievelijke aandelen, zijn:
Naam aandeelhouder

Nominale waarde
kapitaal in euro

Aandelen

Gestort in euro

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

2.500,00

200

625,00

Provincie Oost-Vlaanderen

2.500,00

200

625,00

Gemeente Hamme

5.000,00

400

1.250,00

Gemeente Temse

2.500,00

200

625,00

OCMW Hamme

2.500,00

200

625,00

Beweging.net Hamme

2.500,00

200

625,00

vzw Socialistische Aktie Hamme

2.500,00

200

625,00

vzw Vooruitzicht Liberale Werken
Hamme

2.500,00

200

625,00

Cloostermans-Huwaert Désiré

250,00

20

62,50

Colman Lucrèce

250,00

20

62,50

De Bondt Kathleen

250,00

20

62,50

De Clercq Koen

250,00

20

62,50

De Geyter Michel

250,00

20

62,50

De Grave Marcel

250,00

20

62,50

De Grave Paula

250,00

20

62,50

De Graef François

250,00

20

62,50

De Pillecyn Norbert

250,00

20

62,50

Drieghe Etienne

250,00

20

62,50

Huylebroeck Raoul

250,00

20

62,50

Laureys Jo

250,00

20

62,50

Mettepenningen Koen

250,00

20

62,50

Moens Annemie

250,00

20

62,50

Reuse André

250,00

20

62,50

Reyntjens Marie-Jeanne

250,00

20

62,50

Saerens Robert

250,00

20

62,50

Van de Casteele Paul

250,00

20

62,50

Van De Velde Jozef

250,00

20

62,50

Van Den Broeck André

250,00

20

62,50

75,00
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18,75

Aandeelhouders openbare sector

Andere aandeelhouders

Van Haver Patrick

6

Naam aandeelhouder

Nominale waarde
kapitaal in euro

Aandelen

Gestort in euro

Van Lysebetten Marleen

250,00

20

62,50

Van Vossole Francine

250,00

20

62,50

Verbeke Sabine

250,00

20

62,50

Verschelden Paul

250,00

20

62,50

Vijt Herman

250,00

20

62,50

28.825,00

2306

7.206,25

Totaal
Nominale waarde één aandeel: 12,50 euro.
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Personeel

Algemene leiding
Guy Van Gucht

directeur

Het beloningspakket omvat salarisschaal A 213 (38.030 euro-54.780 euro) van de
Vlaamse Overheid, een managementvergoeding, een dienstwagen, maaltijdcheques en
een groepsverzekering.

Administratief personeel
Sociale dienst
De medewerkers van de sociale dienst zijn Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur, 4/5
tewerkstelling), Lien Sap (4/5 tewerkstelling vanaf 1 juli 2015) en Veerle Staelen (4/5
tewerkstelling vanaf 1 juli 2015).
Hun takenpakket omvat o.a.:
•

de verwerking van nieuwe inschrijvingen en de opvolging van het inschrijvingsregister;

•

het begeleiden van huurders bij de keuze van een andere (eventueel aangepaste)
huurwoning;

•

de opstart van nieuwe verhuringen: aanbod, opmaak van de huurovereenkomst,
betaling van de huurwaarborg;
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•

de verwerking van stopzettingen van huurovereenkomsten;

•

de verwerking van wijzigingen in gezinssituaties of inkomsten van huurders;

•

de (her)berekening van huurprijzen;

•

de opvolging van betalingen van de maandelijkse huur en de begeleiding bij
huurachterstal (o.a. afbetalingsplannen, gerechtelijke dossiers…);

•

de opvolging van meldingen over de woonomgeving;

•

de herhuisvesting van huurders bij een totaalrenovatie.

Interne dienst
Nathalie De Bruyne en Katrijn Cools (4/5 tewerkstelling vanaf 1 februari 2015) vormen
samen de interne dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor:
•

de boekhouding en de financiële planning;

•

de berekening en de afrekening van de huurlasten;

•

de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen;

•

de communicatie;

•

de verslaggeving van de bestuursorganen;

•

de behandeling van klachten ten aanzien van de maatschappij;

•

de uitwerking en opvolging van procedures en interne controle.

Technische dienst
Jonas Ingels, Nico Van Meersche (in dienst vanaf 23 maart 2015) en Evy Smet (4/5 tewerkstelling) zijn de medewerkers van de technische dienst. Zij staan in voor:
•

de opvolging van meldingen van problemen aan of in de huurwoningen;

•

de opmaak van plaatsbeschrijvingen bij vertrekkende huurders;

•

de begeleiding van nieuwe huurders bij de intrek in de huurwoning;

•

de planning en opvolging van de uitvoering van renovaties;

•

de planning en opvolging van de uitvoering van nieuwbouwprojecten;

•

de verwerking van inschrijvingen voor sociale koopwoningen en kavels;

•

de verwerking van aanvragen van huurders om hun huurwoning te kopen.
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Huisbewaarders

Maurits Verdonck is huisbewaarder van de residentie Rubso in de Veldstraat te Hamme.
Etienne Colman voert deze functie uit voor de site Le Lis (Museumstraat, Burgemeester
Louis Baertstraat, Baantje) en de residentie Filip De Pillecyn op de hoek van de Peperstraat en Kleinhulst te Hamme. Zij nemen als huisbewaarder volgende taken op:
•

signaleren en opvolgen van technische defecten aan de gemeenschappelijke delen;

•

toezicht op het opruimen van zwerfvuil en onderhoud van afvallokalen;

•

organiseren van sneeuwruiming en ijzelbestrijding voor de inrit van de ondergrondse garage en fietsenberging;

•

ontvangen en begeleiden van technici in de gebouwen bij herstellingen;

•

toezicht op het naleven van afspraken;

•

bewoners informeren over onze werking en de buurt.

Opleidingen
Het personeel van De Zonnige Woonst volgt regelmatig opleidingen.
Hierbij volgt een overzicht van de gevolgde opleidingen in 2015.
Opleiding

Datum

Duur

Aantal personen

Teambuilding: beter communiceren,
clean desk en clean disk, doelgerichte
schriftelijke communicatie, efficiënt
vergaderen, klantgerichtheid, PEP
(personal efficiency program)

23/02/2105

8u

8

Inspiratiedag sociale diensten

17/11/2015

8u

2

Sociaal
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Opleiding

Datum

Duur

Aantal personen

Opstartsessie SocioPack 2020 –
module facilitair beheer

11/02/2015

3u

2

Opleiding Drupal (website)

03/09/2015

3u

1

Infomoment strategie SocioPack

07/09/2015

4u

2

Tips & tricks Windows en Microsoft
Office

23/11/2015

8u

2

Wooninfomoment Wonen Oost-Vlaanderen: leegstaande bedrijfsgebouwen,
beleidsvoorstellen

04/06/2015

4u

1

Zorgvastgoed België

11/06/2015

4u

2

Nieuwe uitdagingen in het leiderschap

16/09/2015

8u

1

Financiële planning VMSW

14/10/2015

4u

1

Vakantierechten personeel SD Worx

08/12/2015

8u

1

Creatief omgaan met maatschappelijk
vastgoed

09/12/2015

8u

1

VVH denkdag nieuw kader sociale
koop

13/12/2015

8u

1

Woonforum

20/03/2015

8u
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Technisch Forum VVH: ErP en EPB

21/05/2015

3u

2

Werve(le)nd schrijven

28/05/2015

8u

1

Basiscursus vastgoedrekenen

07/10/2015

4u

2

Dag van het vastgoed – Bisbeurs

09/10/2015

4u

1

Elektronische overheidsopdrachten
publiceren en openen / Public
procurement

13/10/2015
10/12/2015

8u

3

Bijscholing EHBO

15/10/2015

4u

1

Plaatsbeschrijvingen

19/11/2015
26/11/2015
03/12/2015

24u

1

Technisch forum: bedrijfsbezoek
Eternit

02/12/2015

8u

2

Woningkwaliteit – huurschade

10/12/2015
17/12/2015

16u

2

Dag van de overheidsopdrachten

11/12/2015

8u

2

Informatica

Management & sociale economie

Technisch
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Patrimonium
Verwerving
Onze maatschappij houdt permanent het aanbod aan onroerende goederen binnen de
regio in de gaten. Alle aangeboden voorkoop- en wederinkooprechten worden door de
directieraad en de raad van bestuur geëvalueerd. In 2015 kochten we via deze weg de
sociale koopwoning Rozenhoed 2 terug in. Het gaat om een gelijkvloerse woning met
drie slaapkamers, aangepast voor rolstoelgebruikers. De woning werd na aankoop
meteen verhuurd.

Uitbreiding Waasmunster
In 2014 kochten we al 3 sociale huurwoningen in Waasmunster aan via een openbare
verkoop van de Dendermondse Volkswoningen. Na onderhandelingen werd op
30 november 2015 de definitieve akte verleden voor 28 extra woningen in de Zuidermolen en Hollandsemolen.
We verwelkomden 22 sociale huurders. Onze maatschappij stelde zich aan hen voor op
een bewonersvergadering. Daarna gingen de medewerkers van de sociale en technische
dienst langs bij alle huurders voor een persoonlijke kennismaking en een eerste technische vaststelling van de staat van de woning.

Met deze aankoop bevestigt onze maatschappij haar engagement tegenover de aanbeveling van de visitatiecommissie in het visitatierapport van 2013 dat we ons niet mogen
beperken tot het aanbieden van woningen in de eigen gemeente. We zetten deze trend
nog verder: in 2015 startten de onderhandelingen met de gemeente en het OCMW van
Waasmunster voor de aankoop van 7 sociale huurwoningen.
12

Gazet Van Antwerpen, 7 februari 2015

Masterplan Tasibel
Al in 2014 kende de raad van bestuur de opdracht voor het bodemsaneringsproject toe
aan Artemis Milieu. De uitwerking van dit project diende voorgelegd en goedgekeurd te
worden door OVAM. Op 8 april 2015 ontvingen we groen licht en kon het project verder
voorbereid worden. In eerste instantie gaat het over sloopwerken van enkele leegstaande gebouwen.
De gemeente Hamme werkt aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de site. Dit
zal bepalend zijn voor de verdere invulling door onze maatschappij. In 2015 deden we al
voorbereidend onderzoek naar voorbeeldprojecten die wonen en zorg combineren.
Naast de inkomsten van verhuring aan de firma Tasibel genereren we nog bijkomende
huuropbrengsten door de site aan te bieden als decor voor reclame(spots) en muziekclips.
Op 13 september 2015 stond de site in de kijker op Open Monumentendag. Het thema
was ‘Er was eens een stationnetje…’. De Hamse cultuurdienst, de werkgroep erfgoed, de
Heemkring Osschaert, ReJong en Rico’s organiseerden wandelingen in de buurt.
13
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Inventaris onbebouwde gronden
Oppervlakte (in m2)

Waarde (in euro)

Oostkouterwijk

466

5.277,06

Slangstraat 18a en 20*

902

333.035,21

Weststraat

231

154.530,53

Marktplein 46 / Peperstraat 1 en 5*

354

603.007,78

2230

6.374,27

693

233.390,00

47876

3.500.000,00

790

175.000,00

Kruisbeeldstraat

2520

126.000,00

Neerlandt

5408

270.450,00

Hamme

Posthoorn - Gasmeterstraat
Broekstraat
Tasibel *
Museumstraat

Hoogstraat *
Totaal

590

350.000,00

62060

5.757.064,85

*Waarde inclusief gebouwen

Voor de gronden in de Slangstraat, Weststraat, Marktplein/Peperstraat, Posthoorn-Gasmeterstraat, Broekstraat, Museumstraat en Hoogstraat zijn er al concrete bouwplannen.

Overzicht huur
In 2015 werden 19 nieuwe huurappartementen gerealiseerd en 29 huurwoningen aangekocht. Het aantal huurwoningen (huizen en appartementen) is sinds 2010 gestegen
met 5,6 %.
Aantal huurwoningen per 31/12/2015

1355
883 huizen
472 appartementen

Aantal autobergplaatsen (garages, carports, ondergrondse autostaanplaatsen)
489
waarvan 8 voorbehouden als
fietsenberging.
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Aantal woningen in huur per regio
31

31

53

Temse
Elversele

Waasmunster

Temse
Tielrode

Hamme
41Kaaldries
Geemstraat

34 Hamme
Nieuwelaan

198 Hamme

9 Hamme

Centrum

32 Hamme

Noordstraat

Le Lis

22

Hamme
Evangeliestraat

61

Hamme
Zogge - Sint-Anna

54 Hamme

Veldstraat

227 Hamme

178 Hamme

Vlierkouterwijk

267 Hamme

Oostkouterwijk

Vigor-Wuitens

117

Hamme
Moerzeke - Kastel

Type huurwoning op basis van het aantal slaapkamers
Ons patrimonium bestaat voor 44% uit 3-slaapkamerwoningen. Bij nieuwbouwprojecten
leggen we de klemtoon op 2-slaapkamerwoningen gezien de grote vraag en het eerder
beperkte aanbod.
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Bovenstaande verdeling werd opgemaakt volgens datum van eerste bewoning na nieuwbouw of totaalrenovatie. De huurwoningen die sinds 2000 tot nu in gebruik werden
genomen, maken 20% uit van het volledige aanbod. Door totaalrenovatie van de oudste
woningen zullen we de komende jaren de aantallen uit de periode 1950-1959 en 19601969 stelselmatig afbouwen.

Overzicht koop
Verkocht patrimonium
In 2015 verkochten we geen (huur)woning, garage of sociale kavel. We kochten één verkochte woning terug in. De raad van bestuur attesteerde 3 koopaanvragen van zittende
huurders.
Aantal woningen:

646		
232 huurwoningen
462 koopwoningen, waarvan 48 teruggekocht

Aantal garages:

11

Aantal kavels:

125
17

Aantal woningen verkocht per regio
73

72

Temse
Elversele

14

18 Hamme

10 Hamme

Hamme
Evangeliestraat

Temse
Tielrode

Noordstraat

Le Lis

21

Hamme
Zogge - Sint-Anna

222 Hamme

Vlierkouterwijk

115 Hamme

43 Hamme

Oostkouterwijk

Vigor-Wuitens

58

Hamme
Moerzeke - Kastel

Inschrijvingsregisters kandidaat-kopers
In 2015 vond een actualisatie plaats. De wetgeving bepaalt dat de inschrijvingsregisters
minstens in elk oneven jaar worden geactualiseerd. Daarbij moeten we nagaan of minstens de kandidaat-kopers die het tweede kalenderjaar ervoor waren ingeschreven, nog
voldoen aan de inkomensvoorwaarde, behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor werd uitgevoerd. Als de kandidaat-koper niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde,
wordt zijn of haar kandidatuur uit het register geschrapt.
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-

-

1

Hamme Oost

-

-

0
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-

-

1

Marktplein

-

-

0

Slangstraat/Gasmeterstraat

-

-

0

Hoogstraat/Museumstraat

-

-

0
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-

-

1

Moerzeke en Kastel

2

2

0

Sint-Anna en Zogge

2

3

0

Temse (Elversele en Tielrode)

0

0

2

Waasmunster
TOTAAL

8

-

3

11

8

Om kandidaat-kopers de kans te geven om hun keuze te verfijnen, openden we extra
registers. Onze maatschappij kreeg steeds vaker de vraag van kandidaten om zich
gerichter in te schrijven voor wat betreft de locatie. Daarom splitsten we het register
Hamme (centrum) op in 7 kleinere registers: Hamme Zuid, Hamme Oost, Hamme West,
Marktplein, Slangstraat/Gasmeterstraat, Hoogstraat/Museumstraat en Tasibel.
De registers Moerzeke/Kastel, Sint-Anna/Zogge, Temse (Elversele en Tielrode) blijven
behouden. Naar aanleiding van de uitbreiding van ons werkgebied naar de gemeente
Waasmunster creëerden we ook het register Waasmunster.
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Koopregisters

Besluit patrimonium
Tot en met 31 december 2015 werden in totaal 2001 woningen gerealiseerd of aangekocht waarvan:
•

1539 huurwoningen: dit zijn 1307 huurwoningen en 232 verkochte woningen;

•

462 koopwoningen, waarvan 48 teruggekocht.

Het patrimonium is verzekerd voor een waarde van 183.015.396,33 euro.
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Projecten
Overzicht nieuwe realisaties en totaalrenovaties - opgeleverd en
gepland
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Renovatie
De Zonnige Woonst blijft verder investeren in het energiezuinig maken van haar bestaande woningen. In het kader van het Vlaamse Energierenovatieprogramma (ERP2020)
werden in 2015 volgende aanpassingen uitgevoerd:
•

isolerend buitenschrijnwerk: de 5de en laatste fase is opgestart. De werken worden
begin 2016 afgerond;

•

centrale verwarming met hoogrendementsketels: 100 toestellen werden vervangen. Op 31 december 2015 zijn zo goed als alle ketels van het type hoogrendement.
Onze focus verschuift nu naar de installatie van centrale verwarming in woningen
waar dit momenteel niet aanwezig is (ca. 20%);

•

dakisolatie: in 2015 werd een concreet renovatieplan voor de resterende woningen
(ca. 30%) uitgewerkt. De uitvoering ging van start in 2015 en loopt verder in 2016.
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cv met hoogrendementsketel
1121 woningen

99%

Buitenschrijnwerk
1341 woningen

Dakisolatie
945 woningen

99%

70%

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de totaalrenovatie van de oudste woningen. Drie
projecten binnen deze categorie werden opgeleverd en zijn ondertussen verhuurd: 12
duplexen in de Oostkouterstraat, 2 seniorenwoningen in ‘t Spinnewiel en 2 eengezinswoningen in de Veldstraat. Deze twee clusters van twee woningen dienden telkens als
proef voor een hele reeks van woningen.
In 2015 startten de werken in twee woningen in de Moerheide in Hamme. De geplande
start van de totaalrenovatie van het appartementsgebouw in de Dennenstraat werd
vertraagd door een juridische procedure vanwege een kandidaat-aannemer.
Bij elke wissel van huurder laten we voor de huurwoning een EPC-verslag opstellen. De
dalende trend in de gemiddelde EPC-waarde bevestigt onze inspanningen voor een
energiezuinig patrimonium.
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Lineair (Gemiddelde EPC-waarde)

Gerealiseerd
Totaalrenovatie duplexen Oostkouterstraat 2 t/m 24
12 woningen
Aanvangsdatum

13/08/2013

Voorlopige oplevering

22/01/2015

Raming

749.727,51 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

783.421,97 euro (excl. btw)

Eindbedrag

944.374,91 euro (excl. btw)

Ontwerper

Jeroen Smekens, S3 architecten, Mechelen

Aannemer

Het Hamse Bouwbedrijf bvba, Hamme

De Zonnige Woonst opent gerenoveerde woningen
HAMME - Zaterdag 24 januari tussen 10 en 13 uur kunnen belangstellenden enkele gerenoveerde sociale
woningen bezoeken van bouwmaatschappij De Zonnige Woonst.
“In Het Spinnewiel ondergingen de gelijkvloerse seniorenwoningen een renovatie met aandacht voor aangepast
wonen en strenge normen inzake verwarming, verluchting en isolatie” licht directeur Guy Van Gucht toe.
“Alle woningen krijgen een inloopdouche. In twee woningen zijn de werken afgerond en dat willen we laten
zien. Spoor Twee richtte een woning in met producten uit de kringwinkel. Die zijn trouwens allemaal te koop
tijdens de opendeurdag.”
Ook de twaalf appartementen in de Oostkouterstraat zijn na een totaalrenovatie klaar om een thuis te worden
voor sociale huurders. Twee kijkwoningen zijn tegen zaterdag helemaal af.
“Zowel de indeling van de leefruimten als het comfort voldeden niet meer aan de huidige normen. De woningen
kregen dak- en vloerisolatie, superisolerende beglazing en een hoogrendementsketel voor centrale verwarming
met ventilatie. Alle leidingen voor elektriciteit en sanitair werden vernieuwd. De twaalf wooneenheden met
één slaapkamer werden verbouwd tot zes gelijkvloerse appartementen met één slaapkamer en zes duplexen
met twee slaapkamers” besluit Van Gucht.
Het Nieuwsblad - 23 januari 2015
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Volkstuintjes in de Oostkouterstraat
Het braakliggende stuk grond achter de vernieuwde Oostkouterduplexen lieten we
aanleggen tot afzonderlijke groente- en fruittuintjes. Ze worden met voorrang aan onze
sociale huurders verhuurd. Op 7 november 2015 werden de nieuwe tuintjes officieel
geopend door de Hamse burgemeester, Herman Vijt en de voorzitter van De Zonnige
Woonst, Paul Van de Casteele.
De site is uitgerust met afzonderlijke bergingen en een waterpomp. De percelen variëren
in grootte tussen 35 en 90m² en waren snel verhuurd. Er is ondertussen een wachtlijst.
We hopen op een succesvol initiatief: een goede oogst voor de huurders en een fijne
ontmoetingsplaats voor verschillende generaties en culturen. Gezien de grote interesse
bekijken we de mogelijkheden om gelijkaardige initiatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld
op de recent aangekochte gronden in de Kruisbeeldstraat in Hamme.
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NIEUW PROJECT VAN SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ GROOT SUCCES

Meteen wachtlijst voor volkstuintjes
Sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst opent de eerste volkstuintjes. “Meteen een groot succes want we
moeten al een wachtlijst aanleggen”, klinkt het daar. Het opzet van de sociale bouwmaatschappij is alvast geslaagd:
mensen van verschillende generaties en culturen bij elkaar brengen.
In 2014 renoveerde de sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst twaalf duplexwoningen in de
Oostkouterstraat in Hamme. “Het braakliggende stuk grond van De Zonnige Woonst dat achter die woningen
ligt, werd aangelegd als afzonderlijke groente- en fruittuintjes. Die volkstuintjes worden met voorrang verhuurd aan de huurders van De Zonnige Woonst maar ook niet-huurders kunnen zich inschrijven om een tuintje
te huren”, zegt Paul Van de Casteele, voorzitter van De Zonnige Woonst.
Huurders kunnen een tuintje huren van minimum 35 vierkante meter en maximum 90 vierkante meter aan
1 euro per vierkante meter per jaar. “De site werd uitgerust met een groot tuinhuis dat plaats biedt aan
afzonderlijke bergingen en er werd ook een waterpomp geïnstalleerd”, zegt directeur Guy Van Gucht. Onmiddellijk tekenden heel wat inwoners van Hamme in om een stukje tuin te huren. “We hopen dat de huurders
hun tuintjes goed onderhouden en een mooie oogst binnenhalen, maar we hopen ook dat de tuintjes een fijne
ontmoetingsplaats worden voor verschillende generaties en culturen.”
Dat is alvast geslaagd. De woning van Ömer Duysak paalt aan de tuintjes. “Ik tekende onmiddellijk in om een
tuintje te huren”, zegt de man. “Achter ons huis hebben we een klein graspleintje langs waar we naar de achterdeur gaan. Niet ideaal om groentjes op te kweken. Nu de kinderen uit het huis zijn, was ik op zoek naar iets om
me bezig te houden, een tuintje biedt een ideale oplossing. Het is bovendien een ideale ontspanning: tomaten,
pepers, sla en aardappelen onderhouden.”
Biologisch kweken
Jacky Van Buyten uit Zogge staat te popelen om zijn eerste gewassen te kunnen planten.
“Aan ons huis hebben we een klein tuintje met bloemen en struiken. Nu ik met brugpensioen ben, begon het te
kriebelen om te tuinieren. Ik moet nu wel steeds van Zogge naar de Oostkouterwijk, maar dat vind ik helemaal
niet erg”, zegt Jacky. “Ik wil heel graag biologisch gaan kweken. Zo zal ik verschillende groenten naast elkaar
zetten zodat ze elkaars ongedierte kunnen bestrijden en hier en daar een rij bloemen tussen om de bijtjes te
lokken. Het klinkt nu wel alsof ik er al alles van weet, maar dat heb ik enkel uit boeken gehaald. Er is nog heel
wat te leren”, zegt Jacky.
En dat hopen de buren van elkaar te leren. “Zo’n volkstuintje is ook fijn om mensen samen te brengen. Voorlopig ken ik mijn buren nog niet zo heel goed, maar ik hoop dat we heel wat planten en informatie zullen uitwisselen. We kunnen nog veel van elkaar leren. Ook als iemand ondervindt dat een bepaald soort plant hier niet
wil groeien, kunnen we samen op zoek naar oplossingen.”
De vraag naar volkstuintjes is meteen groter dan het aanbod. “Er zijn meer kandidaten dan dat er plaats is. We
moesten dus al een wachtlijst aanleggen. Intussen kijken we verder uit naar mogelijkheden om meer tuintjes
te ontwikkelen op onze gronden.”

Het Laatste Nieuws 13 november 2015
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Totaalrenovatie ‘t Spinnewiel 1 en 5
2 woningen
Aanvangsdatum ‘t Spinnewiel 1

10/06/2014

Aanvangsdatum ‘t Spinnewiel 5

15/07/2014

Voorlopige oplevering

08/01/2015

Raming

69.772,80 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

73.200,08 euro (excl. btw)

Eindbedrag

96.813,55 euro (excl. btw)

Ontwerper

Joke van den Broeck, Hamme

Aannemer

Het Hamse Bouwbedrijf bvba, Hamme

Infomiddagen senioren
In samenwerking met de gemeente wil onze maatschappij senioren uit Hamme de
mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk zelfstandig en betaalbaar te wonen. Daarom
werden in januari 2015 drie infomiddagen georganiseerd om de gerenoveerde seniorenwoningen in ’t Spinnewiel in de kijker te zetten. 300 geïnteresseerden kwamen luisteren
en de vernieuwde woningen bezichtigen.
Voor de infomiddagen en de opendeur richtte Spoor 2 vzw uit Hamme een gerenoveerde
woning in met meubels en spulletjes uit de kringloopwinkel. Zo konden de bezoekers
zich een beter beeld vormen van de beschikbare ruimte.
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Plaatsen dakisolatie meergezinswoningen Mandemakerstraat en Posthoorn
37 woningen
Aanvangsdatum

3/11/2014

Voorlopige oplevering

15/01/2015 (Mandemakerstraat)
23/04/2015 (Posthoorn)

Raming

170.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

110.665,71 euro (excl. btw)

Eindbedrag

105.771,56 euro (excl. btw)

Ontwerper

Kris Cornelis, Hamme

Aannemer

Dekkers nv, Hoboken

Totaalrenovatie Veldstraat 194 en 198
2 woningen
Aanvangsdatum

17/03/2014

Voorlopige oplevering

17/02/2015

Bestelbedrag

209.316,98 euro (excl. btw)

Eindbedrag

207.250,77 euro (excl. btw)

Ontwerper

Kris Cornelis, Hamme

Aannemer

Algemene aannemingen Van Den Bosch De Keersmaeker bvba, Bazel
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Omvorming van luchtblazers naar cv op aardgas Zwanehals
9 woningen
Aanvangsdatum

01/07/2015

Voorlopige oplevering

15/09/2015

Bestelbedrag

63.923,00 euro (excl. btw)

Eindbedrag

64.828,79 euro (excl. btw)

Ontwerper

Nele Boel, Hamme

Aannemer

Marc Mertens, Hamme

Schilderen gemeenschappelijke inkomhallen Pieter Jan Boellaan
28 woningen
Aanvangsdatum

31/08/2015

Voorlopige oplevering

25/09/2015

Bestelbedrag

13.713,63 euro (excl. btw)

Eindbedrag

13.515,75 euro (excl. btw)

Ontwerper

Chris Moortgat Hamme

Aannemer

Argo Decor bvba, Hamme

Renovaties in uitvoering
Plaatsen superisolerende beglazing (fase 5)
Zogge, St.-Anna, Moerzeke, Tielrode, Elversele
191 woningen
Aanvangsdatum

16/06/2014

Planning

2014-2016

Raming

1.691.070,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

1.398.313,28 euro (excl. btw)

Ontwerper

Declerck & Partners bvba, Zulte

Aannemer

Cartoflex bvba, Gent

Totaalrenovatie woningen Moerheide, Evangeliestraat
2 woningen
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Aanvangsdatum

17/08/2015

Planning

2015-2016

Raming

420.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

192.267,67 euro (excl. btw)

Ontwerper

Nele Boel, Hamme

Aannemer

Algemene aannemingen Van Den Bosch De Keersmaeker bvba, Bazel

Renovatie daken patrimonium
366 woningen
Aanvangsdatum

Perceel 6: 01/11/2015

Planning

2015-2016

Raming

3.000.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

Perceel 6, lot 1: 105.582,98 euro (excl. btw)
Perceel 6, lot 2: 320.405,14 euro (excl. btw)

Ontwerper

Perceel 1a en b: Kris Cornelis, Hamme
Perceel 2: Arcad Architectenbureau, Sinaai
Perceel 3: Evolta nv, Moerbeke-Waas
Perceel 4: Chris Moortgat, Hamme
Perceel 5: Joke van den Broeck, Hamme
Perceel 6: Jeroen Smekens, S3 architecten,
Mechelen

Aannemer

Perceel 6, lot 1: Zolderse dakprojecten nv,
Lummen
Perceel 6, lot 2: Bouwwerken De Ruyck bvba,
Ninove

Stand van zaken 31/12/2015

Perceel 6: in uitvoering
Andere percelen: (voorbereiding) gunningsfase

29

Renovatie voetpaden, terrassen en opritten
Vlierkouterwijk, Hulstwijk, Hollandshof en Vlaslaan
271 woningen
Aanvangsdatum

18/09/2015

Planning

2016

Raming

170.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

158.459,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Advance Greencare, Hamme

Aannemer

Hertsens nv, Burcht

Omvorming elektrische verwarming naar cv op aardgas
’t Hoog (Kastel)
17 woningen
Planning

2016

Raming

170.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

192.098,66 euro (excl. btw)

Ontwerper

Declerck & Partners bvba, Zulte

Aannemer

Van Severen nv, Knesselare

Renovaties in ontwerp
Totaalrenovatie woningen
Hollandse Molen en Zuidermolen, Waasmunster
3 woningen
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Planning

2015-2016

Raming

405.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

401.464,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architectenbureau Arcad, Sinaai

Aannemer

Alpas nv, Dendermonde

Stand van zaken 31/12/2015

Start der werken voorzien op 04/01/2016

Totaalrenovatie appartementen
Dennenstraat
21 woningen
Planning

2016-2017

Raming

1.759.707,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Evolta nv, Moerbeke-Waas

Stand van zaken 31/12/2015

Gunningsfase

Totaalrenovatie ‘t Spinnewiel
5 woningen
Planning

Bij einde huur vanaf 2014

Raming

286.758,81 euro (excl. btw)

Ontwerper

Joke van den Broeck, Hamme

Stand van zaken 31/12/2015

Gunningsfase

Totaalrenovatie Populierenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat
19 woningen
Planning

2014 - 2018

Raming

2.000.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2015

In ontwerp
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Totaalrenovatie woningen Landbouwstraat
2 woningen
Planning

2016 - 2017

Raming

200.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Chris Moortgat

Stand van zaken 31/12/2015

In ontwerp

Nieuwbouw
In 2015 besliste de raad van bestuur om een eerste project voor vervangingsbouw op
te starten. Gezien de staat en indeling van de bestaande verouderde woningen en de
ruimtelijke inplanting zal een nieuwbouwproject voor een meer rendabele invulling
zorgen. De andere nieuwbouwprojecten in voorbereiding zijn in hoofdzaak bestemd voor
verkoop.

Gerealiseerd
Huurappartementen Slangstraat-Posthoorn
19 appartementen met 19 garages
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Aanvangsdatum

14/10/2013

Voorlopige oplevering

30/09/2015

Planning

2013-2015

Raming

2.076.816,50 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

1.968.267,65 euro (excl. btw)

Eindbedrag

2.095.072,75 euro (excl. btw)

Ontwerper

Jan Saeys, Hamme
Jeroen Smekens, S3 architecten, Mechelen

Aannemer

Hero Construct nv, Buggenhout

Huurwoningen in uitvoering
Huurappartementen met ondergrondse garages
Schoolstraat “Residentie dokter Hylebos”
24 huurwoningen + 18 ondergrondse garages
Aanvangsdatum

11/08/2014

Planning

2014 - 2016

Raming

3.359.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

2.688.597,79 euro (excl. btw)

Ontwerper

Jan Saeys, Hamme en Abetec nv, Dendermonde

Aannemer

Wyckaert nv, Gent
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Brandweeroefeningen
In 2014 stelde De Zonnige Woonst de brandweer van Hamme voor om onze leegstaande
panden ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van oefeningen. De brandweer
besliste hierop in te gaan. We hechten immers een groot belang aan brandveiligheid en
vinden dat het uitvoeren van oefeningen de veiligheid van onze huurders en gebouwen
ten goede komt. Daarnaast kunnen we vanuit onze maatschappij een sensibiliserende
functie vervullen. Nuttige tips en bevindingen uit de oefeningen kunnen we opnemen in
onze communicatie aan onze huurders.
De verscheidenheid aan locaties biedt de brandweer een breed gamma aan mogelijkheden om vaardigheden en procedures bij te schaven:
•

bij nieuwbouwprojecten: inoefenen en bijschaven van uitruk- en inzetprocedures;

•

bij te renoveren panden: inoefenen blindlooptechnieken en horizontale evacuatie,
simulatie brand op hoogte, algemene fysieke training en de eventuele opbouw van
een tijdelijk parcours voor zelfredzaamheidstests.

In 2015 vonden drie oefeningen plaats in leegstaande gebouwen: in april in het nieuwbouwcomplex met ondergrondse garage in de Slangstraat (brandoefening in de ondergrondse parking), tijdens de zomer in het appartementsgebouw in de Dennenstraat
(simulatie evacuatie) en op een donkere herfstavond op de bouwwerf van de residentie
dr. Hylebos in de Schoolstraat (brandoefening).

Het spreekt voor zich dat bij nieuwbouwprojecten geen schade aan het gebouw mag
worden toegebracht en dat de oefeningen onder de verantwoordelijkheid van de brandweer vallen.
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Huurwoningen in ontwerp
Huurappartementen Weststraat
3 appartementen
Planning

2015-2018

Raming

390.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Jos Vercauteren, Hamme

Stand van zaken 31/12/2015

Bestaande panden gesloopt,
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nieuwbouwproject in ontwerp

Vervangingsbouw Lindestraat
20 woningen
Planning

2019-2020

Raming

2.450.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2015

In voorontwerp
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Vervangingsbouw Veldstraat - Populierenstraat
30 woningen
Planning

2020-2022

Raming

3.600.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Nog te bepalen

Stand van zaken 31/12/2015

Architectuurwedstrijd in voorbereiding

Huur- en koopwoningen in ontwerp
Koopwoningen en huurappartementen Posthoorn - Gasmeterstraat
5 koopwoningen + 10 huurappartementen
Raming

1.900.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2015

In voorontwerp

Koopwoningen in ontwerp
Koopappartementen
Slangstraat 18a en 20
9 koopwoningen
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Planning

2016-2018

Raming

1.080.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2014

In ontwerp, sloopwerken gegund

Koopwoningen Broekstraat, Veermanshof
4 koopwoningen
Planning

2016-2018

Raming

666.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Jos Vercauteren, Moerzeke

Stand van zaken 31/12/2015

In ontwerp

Koopappartementen
Marktplein 46 – Peperstraat 1 en 5
15 koopappartementen
Planning

2017 - 2019

Raming

2.000.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Nero Architecten bvba, Gent

Stand van zaken 31/12/2015

In ontwerp
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Bouwvergunning sociale appartementen geweigerd
De bouw van sociale koopappartementen in het voormalige pand van fotograaf Merckpoel loopt vertraging op omdat
de bouwvergunning werd geweigerd.
Sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst kocht enkele jaren geleden het gebouw van fotograaf Merckpoel op de hoek van het marktplein en de Peperstraat. “We plannen er de bouw van vijftien koopappartementen”, zegt Guy Van Gucht, directeur van De Zonnige Woonst. Eind 2014 gingen alle vergunningen in orde zijn
zodat de effectieve werken voor de bouw dit jaar konden starten. Maar dat dreigt nu in het water te vallen.
“Het gemeentebestuur weigerde ons een bouwvergunning toe te kennen”, zegt voorzitter Paul Van de Casteele.
“In de plannen zijn vier bouwlagen getekend: een gelijkvloerse en drie verdiepingen. Het gebouw zou iets te
hoog zijn, daarom werd onze bouwvergunning geweigerd. We zijn nu in beroep maar we weten dus niet wanneer de werken kunnen starten.”
Toen De Zonnige Woonst het gebouw enkele jaren geleden kocht, wisten ze dat het nog een tijdje leeg zou
staan. Samen met lokale fotoclubs maakten ze werk van de verfraaiing van het pand. De ramen werden aangekleed met gigantische foto’s van monumenten en uitzichten in Hamme. Die zullen nu dus nog wat langer te
zien zijn dan aanvankelijk gedacht.
Het Laatste Nieuws, 16 juni 2015

Koopwoningen
Museumstraat
4 koopwoningen
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Planning

2015 - 2018

Raming

600.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Jeroen Smekens, S3 architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2015

In ontwerp, bestaande panden gesloopt

Koopappartementen
Hoogstraat
6 koopappartementen
Planning

2017 - 2019

Raming

720.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Evolta Engineers nv, Moerbeke-Waas

Stand van zaken 31/12/2015

In voorontwerp

In 2014 gingen de leerlingen van de Hamse Academie aan de slag om het leegstaande
pand van fotograaf Duytschaever in de Slangstraat in Hamme letterlijk in de verf te
zetten. Ze werkten rond het thema “wonen in Hamme, een oase van groen en water” en
zorgden voor een prachtig resultaat. Met de sloop van het pand in de Slangstraat in het
vooruitzicht, zochten we een nieuwe plaats voor de kunstwerken. Nu sieren ze de etalage
van het leegstaande pand van de voormalige winkel Dreamland in de Hoogstraat te
Hamme.
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Investeringen
In 2015 werd er 29.253.749,87 euro besteed en gebudgetteerd aan reeds gerealiseerde
én geplande projecten:
•

•
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18.189.670,54 euro in nieuwbouw
››

2.095.072,75 euro gerealiseerd

››

2.688.597,79 euro in uitvoering

››

13.406.000,00 euro in ontwerp

11.064.079,33 euro in renovatie
››

1.431.847,42 euro gerealiseerd

››

2.367.126,73 euro in uitvoering

››

7.265.105,18 euro in ontwerp

nieuwbouw - gerealiseerd

7%

renovatie - gerealiseerd

5%

nieuwbouw - in uitvoering

9%

renovatie - in uitvoering

8%

nieuwbouw - in ontwerp

46%

renovatie - in ontwerp

25%

Overzicht nieuwe cv ketels
Aantal ketels

2011

Kostprijs
(euro incl. btw)
554.949,57

2012

277.678,64

96

2013

312.855,41

108

2014

686.741,96

254

2015

272.320,89

100

Totaal

2.104.546,47

729

171

In 2015 werden 100 ketels vervangen. Op 31 december 2015 zijn zo goed als alle ketels
van het type hoogrendement.
Als we ook rekening houden met de plaatsing van nieuwe ketels in nieuwbouw- en
totaalrenovatieprojecten, betekent dit dat 63,4% van de verwarmingsketels in ons patrimonium jonger is dan 5 jaar.

Ouderdom hoogrendementsketels
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Onderhoud en herstellingen
De Zonnige Woonst spendeerde in 2015 voor 1.195.351,86 euro aan onderhoud en herstel van haar patrimonium. De technische dienst maakte hiervoor 1862 werkbonnen op.
Het grootste aandeel van de herstellingsopdrachten wordt traditioneel ingenomen door
bouwwerken (dak- en afbraakwerken, aanpak vochtproblemen…).
De rubriek herstelling van cv/sanitair betreft enkel het onderhoud van deze installaties.
Nieuwe cv-ketels zijn hier niet in meegerekend. Deze worden opgenomen in de investeringen.
Totaalbedrag
(euro, excl. btw)
217.775,14

18,2

bouwwerken

377.464,32

31,6

schrijnwerkerij

163.846,28

13,7

elektriciteit

120.259,66

10,1

groenonderhoud

166.934,03

14,0

Andere (onderhoud secretariaat, septische
putten, opkuis woningen bij huurderswissel,...)

149.072,43

12,5

Aard van de herstelling
cv / sanitair

%

In 2014 bedroegen de kosten van onderhoud en herstellingen 877.326,45 euro, gelijkmatig verdeeld. De categorieën bouwwerken en groenonderhoud stegen sterk. Bij
de bouwwerken stelden we vooral een stijging van dak- en tegelwerken vast. De post
groenonderhoud bevat in 2015 de aanleg van volkstuintjes in de Oostkouterstraat en de
gemeenschappelijke binnentuin van de site Slangstraat-Posthoorn.
400000
350000
							2015

							2014
300000
250000
200000
150000
100000
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Andere

Groenonderhoud

Elektriciteit

Schrijnwerkerij

Bouwwerken

0

Cv/Sanitair

50000

Een deel van de kosten van onderhoud en herstellingen werd gerecupereerd via:
•

de huurschade door het inhouden van de huurwaarborg: in 2015 ging dat om
41.513,59 euro.

•

de schade gedekt door de brandpolis: in 2015 betaalde Ethias 7.558,36 euro.

•

de huurlasten (groenonderhoud, onderhoud cv, lediging septische putten, elektriciteit
en water voor gemeenschappelijke delen, onderhoud gemeenschappelijke hallen).
De afrekening volgt in 2016.

Plaatsing rookmelders
Woningen die gebouwd werden tussen 1951 en 1970 moesten volgens de wetgeving in
2015 voorzien worden van één of meerdere rookmelders. Onze maatschappij gunde de
opdracht voor plaatsing aan vzw Spoor 2 uit Hamme. Daarnaast plaatsten we bij wissel
van huurder en bij renovatie systematisch rookmelders zodat nu bijna al onze woningen
voorzien zijn van rookmelders (1271 van 1355).
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Verhuur
Algemeen
In dit hoofdstuk staat de verhuring in 2015 in cijfers samengevat. Deze cijfers geven
steeds de situatie op 31 december 2015 weer.
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kandidaat-huurders
reeds huurder

kandidaat-huurders
nieuw

huurders buiten
sociaal huurstelsel

zittende huurders

verhuurbare panden

aantal woningen

0

Leegstand
Kortstondige leegstand is door een aantal redenen vaak onvermijdbaar omdat huurwoningen af en toe wisselen van huurders (frictieleegstand, minder dan 6 maanden). Van
deze wissel wordt vaak gebruikt gemaakt om enkele grotere herstellingen (bijvoorbeeld
plaatsing van een nieuwe vloer, keuken of badkamer) uit te voeren alvorens deze woningen opnieuw te verhuren. Zo ondervindt een huurder geen hinder van de werken.
De frictieleegstand varieert maandelijks en blijft onder 1%.
Daarnaast zijn sommige woningen na een bewoning van verschillende decennia toe aan
een totaalrenovatie of gaan we zelfs over naar vervangingsbouw. Dan gebeurt het dat
een woning langdurig leeg komt te staan (structurele leegstand, meer dan 6 maanden).
Zo startte in 2015 de totaalrenovatie van 2 woningen in de Moerheide en 3 woningen in
Waasmunster.
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Een aantal woningen in de Populierenstraat, Veldstraat, Lindestraat, Landbouwstraat en ‘t
Spinnewiel beslisten we niet meer verder te verhuren in functie van een aankomende
totaalrenovatie. Door een gerechtelijke procedure konden de werken in de Dennenstraat(*) nog niet van start gaan. Hierdoor staan 20 appartementen langer leeg dan
gepland.

Op 30 november 2015 kocht onze maatschappij 28 huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Volkswoningen. 6 van deze woningen werden op
dat moment niet verhuurd. Pas na een tussentijdse actualisatie van onze inschrijvingsregisters van de kandidaat-huurders kunnen we een wachtlijst samenstellen en de
woningen verhuren.
Type leegstand

12

% t.a.v. totale
patrimonium
0,9%

In toewijzing

8

0,6%

Verhuurbaar, maar beperkte herstelling nodig

4

0,3%

46

3,4%

6

0,4%

35

2,6%

5

0,4%

58

4,3%

Bruikbare panden

Niet bruikbare panden voor verhuring
Samenstellen wachtlijst
Renovatie in voorbereiding (*)
In renovatie
Totaal

aantal
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Verhuringen
Toewijzingen en nieuwe verhuringen
Er werden 199 huurwoningen toegewezen (t.o.v. 102 in 2014 en 210 in 2013), waarvan
104 aanvaardingen en 95 weigeringen. Iets minder dan de helft van de aangeschreven kandidaten weigerde een toegewezen woning. Na twee weigeringen heeft dit een
schrapping van de inschrijving tot gevolg.

Evolutie van de toewijzingen
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Enkele aangehaalde redenen zijn:
•

de woning is niet in goede staat: er is geen centrale verwarming en het gaat om een
oude woning (6);

•

de woning is te klein (4);

•

de indeling van de woning is niet praktisch: kleine keuken of hellend dak in de
slaapkamer (2);

•

eigen medische toestand (1);

•

de kandidaat-huurder wil bij nader inzien niet in aanmerking komen voor een
appartement (1).

Artikel 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt de reglementering en de voorwaarden voor versnelde toewijzingen. In 2014 werden op initiatief van de gemeente
Hamme afspraken gemaakt via het Lokaal Woonoverleg. Onze maatschappij keurde een
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samenwerkingsprotocol goed met het OCMW Hamme en kindertehuis Dageraad. In 2015
keurde de directieraad 2 versnelde toewijzingen goed op hun aanvraag.
In 2015 werden 120 nieuwe verhuringen geregistreerd. In 40 gevallen ging het om
huurders die verhuisden binnen ons patrimonium. 16 huurders deden dit in functie van
de geplande renovatiewerken in het appartementsgebouw in de Dennenstraat (herhuisvesting).

Einde huur
Er werden 99 huurovereenkomsten beëindigd omwille van volgende redenen:
•

herhuisvesting omwille van geplande totaalrenovatie: 16

•

verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: 24

•

overlijden: 13

•

uithuiszetting na vonnis vrederechter (na rappelprocedure huurachterstal, al dan niet
met huurschade en bij niet-bewoning): 11

•

opzeg door huurder: 35
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Huurders
Overzicht
aantal huurders volgens gezinstype
50

40

30

20

10

0

alleenstaande

eenoudergezin

paar
met kinderen

paar
zonder kinderen

2011

38,3%

17,9%

15,7%

28,1%

2012

39,5%

15,7%

17,0%

27,8%

2013

42,4%

15,5%

16,2%

25,8%

2014

42,2%

15,9%

16,4%

25,5%

2015

42,5%

16,2%

16,9%

24,3%

De trends in de verdeling van het aantal huurders volgens gezinstype blijven zich verder
zetten. Alleenstaanden zijn hier het sterkst vertegenwoordigd.
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Overzicht aantal huurders volgens leeftijd
30
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5

0

leeftijd

< 21

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

> 70

2011

0,2%

6,8%

9,4%

16,2%

21,8%

19,0%

26,6%

2012

0,5%

6,5%

9,3%

15,6%

21,3%

19,8%

27,0%

2013

0,5%

6,8%

8,8%

15,3%

21,1%

20,7%

26,8%

2014

0,4%

6,4%

9,1%

15,2%

20,8%

20,7%

27,5%

2015

0,4%

7,6%

8,4%

15,1%

20,6%

19,7%

28,2%

Ongeveer de helft van onze huurders zijn 60-plussers. De verdeling volgens leeftijd vertoont geen grote verschillen t.o.v. de voorgaande jaren.
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Inkomen huurders
60
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0

Inkomen in
euro

0
10.000

10.001
20.000

20.001
30.000

30.001
40.000

40.001
en meer

2011

9,5%

55,8%

19,6%

7,9%

7,1%

2012

8,4%

53,6%

22,0%

8,2%

7,8%

2013

8,2%

54,1%

21,9%

8,1%

7,7%

2014

7,1%

53,8%

21,8%

9,2%

8,1%

2015

7,2%

53,0%

22,7%

9,5%

7,6%

De helft van de huurders heeft een geïndexeerd gezinsinkomen tussen 10.001 en 20.000
euro. De verdeling over de vijf categorieën blijft grotendeels stabiel.

Huurgelden en betalingsachterstand
Jaarlijks ontvangen huur
In 2015 bedroegen de huuropbrengsten 5.282.135,87 euro. Dit bevat zowel de sociale
als niet-sociale huur (Tasibel, garages, verhuringen buiten sociaal stelsel). De huuropbrengsten zijn met 1,09 % gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit is te wijten aan de
indexatie van de huurprijzen en de uitbreiding van ons patrimonium.
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Huuropbrengsten

5.000.000

369.912,81

392.628,97

4.712.848,91

4.746.888,11

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Niet-sociale huur
Sociale huur

De reële huurprijs hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling van de huurder
en de basishuur en woningkwaliteit van de gehuurde woning. De basishuur komt overeen met de markthuurwaarde van de woning. Deze werd bepaald volgens het Besluit
van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. Het Kaderbesluit Sociale Huur voorziet
een sociale korting: de huurder betaalt maximaal 1/55 van zijn belastbaar jaarinkomen.
Daarbovenop wordt een korting gegeven per persoon ten laste. Voor de woning wordt
een patrimoniumkorting toegekend afhankelijk van de ouderdom en de kwaliteit van de
woning.
In 2015 werd zo’n 39% sociale korting toegekend. Deze verhouding blijft reeds enkele
jaren stabiel. De gemiddelde reële huurprijs van de maand januari 2015 bedroeg 327,19
euro.
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Reëel betaalde huurprijzen
Ruim 70 % van onze huurders betaalt een maandelijkse huurprijs onder de 400 euro. Het
aantal huurders met een huurprijs onder de 300 euro blijft in dalende lijn. Er is ook een
daling van het aantal huurders die minder dan 200 euro betalen. Dit is te verklaren door
de jaarlijkse indexatie van de marktwaarden volgens het Kaderbesluit Sociale Huur en
de stijging van de inkomens van de huurders. Tot slot zijn enkele gerenoveerde woningen herschat en neemt het aantal woningen met een huurprijs onder de 200 euro af.
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0199 euro

200299 euro

300399 euro

400499 euro

+500 euro

2011

32,20%

29,43%

13,61%

10,52%

14,24%

2012

28,75%

28,51%

15,34%

10,62%

16,77%

2013

25,56%

32,27%

13,98%

12,06%

16,13%

2014

25,36%

32,11%

14,79%

10,81%

16,93%

2015

23,93%

31,75%

15,39%

11,60%

17,32%

Gemiddelde huurprijs per woningtype
De gemiddelde huurprijzen per woningtype zijn gestegen: de huurprijzen worden
immers berekend op basis van het inkomen van de huurders en jaarlijks vindt
een indexatie van de huurprijzen plaats. Er zijn grotere stijgingen in de categorie
woningen en appartementen met twee slaapkamers. Dit heeft te maken met het
inkomen van de betreffende huurders.
Enkele trends zetten zich verder. Huurders van huizen met drie slaapkamers betalen de hoogste maandelijkse huurprijs. De gemiddelde huurprijs voor een huis
met één slaapkamer ligt lager dan voor een appartement met één slaapkamer. Bij
huizen met meerdere slaapkamers geldt net het omgekeerde.
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1/1/2014
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Betalingsachterstand
In de loop van 2015 werd 7.414,86 euro afgeboekt wegens niet invorderbaar. Op 31 december 2015 werd een waardevermindering van 5.865,65 euro geboekt voor de lopende
dossiers van huurachterstal waarin de betaling niet (volledig) gegarandeerd is. Het gaat
om 0,3% van de totale sociale huuropbrengst.
Op 31 december 2015 bedroeg de openstaande huurachterstal 49.846,02 euro. Van dit
bedrag is 22.247,51 euro toe te schrijven aan vijf fraudedossiers. Hiervoor werden afbetalingsplannen goedgekeurd.
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Op 31 december 2015 hebben 18 huurders een afbetalingsplan voor hun betalingsachterstand lopen bij onze maatschappij. 22 dossiers van huurachterstal of huurschade
zitten opgenomen in een collectieve schuldenregeling.
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Inschrijvingen - kandidaat-huurders
Nieuwe inschrijvingen
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Het aantal nieuwe inschrijvingen blijft stabiel t.o.v. 2014.

Evolutie van het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst
Op 31 december 2015 stonden er 473 kandidaat-huurders ingeschreven op onze wachtlijsten. 49 van hen huren al een woning bij onze maatschappij en stelden zich kandidaat
voor een andere woning. Dit aantal zittende huurders is sterk gedaald door de oplevering van enkele nieuwbouwprojecten.
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Actualisatie register kandidaat-huurders
Op 13 maart 2015 startte de verplichte tweejaarlijkse actualisatie van de inschrijvingsregisters met 541 kandidaten. Conform de regelgeving werden volgende kandidaten
geschrapt:
•

kandidaten die niet meer ingeschreven willen blijven;

•

kandidaten die niet meer voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden;

•

kandidaten die niet (tijdig) reageerden op de brieven.

Na deze actualisatie blijven er nog 383 kandidaten over die voldoen aan de voorwaarden en dus ingeschreven blijven. Dit komt overeen met 72% en is een stijging van ca.
10% t.o.v. de actualisatie in 2013.

Aanpassingen Lokaal Toewijzingsreglement Hamme
In 2015 voerde de gemeente Hamme twee aanpassingen uit aan het Lokaal Toewijzingsreglement van 12 oktober 2012:
1. Aanpassing van het voorbehouden patrimonium voor senioren
191 woningen in de gemeente zijn volgens het reglement voorbehouden voor personen
die minstens 65 jaar zijn. Deze woningen bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping
of hebben een lift. De praktijk leert ons dat de woningen in het centrum erg gegeerd zijn
binnen deze doelgroep. Dit is logisch, aangezien de panden zich bevinden in de nabijheid van winkels, dokter, apotheker, openbaar vervoer, woonzorgcentrum, enz. We stellen
ook vast dat voorbehouden seniorenwoningen die gelegen zijn in de buitenwijken meer
geweigerd worden omwille van hun ligging. De nieuwe werven in het centrum bieden
ons de mogelijkheid om hierin verandering te brengen.
Het totaal aantal voorbehouden seniorenwoningen blijft na wissel van de adressen identiek, maar door de nieuwe verdeling worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.
2. Uitbreiding voorrangscategorie levenslange inwoner
De raad van bestuur keurde op 7 september 2015 het voorstel goed om het aspect
lokale binding in het Lokaal Toewijzingsreglement van de gemeente Hamme aan te passen. Dit voorstel kwam voort uit een evaluatie van het reglement door onze maatschappij, het OCMW Hamme en de gemeentelijke diensten.
Het aspect ‘sedert geboorte’ benadeelde oudere inwoners die met uitzondering van één
of enkele jaren elders woonden terwijl het Lokaal Toewijzingsreglement net als doel had
om extra aandacht te besteden aan senioren. We stelden vast dat het net deze doelgroep
was die uit de boot dreigde te vallen. Een verschuiving van de categorie ‘levenslang’
naar de voorrangsgroep ‘minimaal 10 jaar’ heeft immers meteen een grote impact op de
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wachttijd. In de praktijk kwamen vooral jongeren in aanmerking voor de voorrangsregel
van ‘inwoner sedert geboorte’. Om hen zeker niet uit te sluiten, formuleerden we het
voorstel om de huidige voorrangsregel uit te breiden.
De bevoegde minister keurde deze aanpassing in december 2015 goed. Voortaan wordt
achtereenvolgens voorrang verleend aan kandidaat-huurders die:
•

sinds geboorte of reeds 30 jaar op het grondgebied van de fusiegemeente Hamme
wonen of woonden;

•

minimaal 10 jaar op het grondgebied van de fusiegemeente Hamme wonen of
woonden;

•

gedurende de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar op het grondgebied van de fusiegemeente Hamme wonen.

Ik woon al 5 jaar in
Temse.

Ik woon al 10 jaar
in Waasmunster.

A

Ik wacht sinds
1 juni 2015

Ik woon al 17 jaar
in Hamme.

B

E

HAMME

Ik woon al m’n hele
leven in Hamme.

C

Ik wacht sinds
1 augustus 2015

D

Waar komen nieuwe
kandidaten terecht op
onze wachtlijst?
E

Ik wacht sinds
1 januari 2012

C

D

Wij zijn levenslang inwoner van Hamme
of
wonen/woonden er ooit 30 jaar

Ik woon al 10 jaar
in Hamme en mijn
huidige huurwoning van De
Zonnige Woonst is
niet aangepast aan
de grootte van mijn
gezin.

Wij wonen/woonden minstens 10 jaar
in Hamme

Wij woonden tijdens de
laatste 6 jaar minstens
3 jaar in Hamme

Wij hebben
geen binding
met Hamme

A

TEMSE

Wij woonden tijdens de laatste 6 jaar
minstens 3 jaar in Temse
of
wonen/woonden er ooit 10 jaar

Hoe zien onze
wachtlijsten eruit?

Wij hebben
geen binding
met Temse

B

WAASMUNSTER

Wij zijn levenslang inwoner van
Waasmunster

Wij wonen/woonden
minstens 15 jaar in
Waasmunster

Wij woonden tijdens de
laatste 6 jaar minstens
3 jaar in Waasmunster

Wij hebben
geen binding
met
Waasmunster
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Wachtlijst
De gemiddelde wachttijd voor alle kandidaat-huurders blijft stijgen. De oorzaak is te vinden in het Lokaal Toewijzingsreglement dat sedert eind 2012 van kracht is en dat eind
2015 werd gewijzigd. De kandidaat-huurder die op 31 december 2015 het langste wacht,
werd ingeschreven in oktober 2004.

2010

gemiddelde wachttijd in dagen
alle kandidaat-huurders
777

gemiddelde wachttijd in dagen
nieuwe verhuringen
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2011

914

620

2012

730

487

2013

765

522

2014

937

637

2015

1023

711

De tabel toont historische wachttijden: ze zijn het resultaat van het verschil tussen
de toewijzingsdatum en de inschrijvingsdatum. Ze geven slechts een indicatie voor de
toekomst. De reële wachttijden schommelen veel omdat ze afhankelijk zijn van verschillende factoren: het aantal nieuwe of vrijgekomen woningen, het type van deze woningen, het aantal nieuwe inschrijvingen en de prioriteiten van de kandidaat-huurders. Op
31 december 2015 genieten bijna 35% van de kandidaten voorrang voor het aanbod in
Hamme omdat ze sinds hun geboorte of reeds 30 jaar in de gemeente Hamme wonen.

Aantal kandidaten die zich kunnen beroepen op voorrangsregels uit lokale toewijzingsreglementen
aantal
Hamme - sedert geboorte of 30 jaar

165

Hamme - 10 jaar

112

Hamme - 3 jaar in de voorbije 6 jaar

90

Hamme - 65+

46

Temse - 3 jaar in de voorbije 6 jaar of 10 jaar

33

Temse 60+

24

Waasmunster - sedert geboorte
Waasmunster - 15 jaar
Waasmunster - 3 jaar in de voorbije 6 jaar
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1
11
7

Overzicht aantal kandidaat-huurders volgens gezinstype

50

40

30

20

10

0

alleenstaande

eenoudergezin

paar
met kinderen

paar
zonder kinderen

2011

43,8%

27,3%

12,1%

16,7%

2012

44,7%

27,4%

13,4%

14,5%

2013

43,2%

26,9%

14,7%

15,2%

2014

45,1%

24,5%

16,9%

13,5%

2015

43,6%

16,7%

27,3%

12,3%

Meer dan de helft van de kandidaat-huurders zijn alleenstaand, met of zonder kinderen.
Dit wijzigde niet ten aanzien van de voorbije jaren. Het aandeel van de eenoudergezinnen binnen deze groep nam wel sterk af. De categorie ‘paar met kinderen’ steeg met meer
dan 10 %.

59

Verdeling kandidaat-huurders volgens rationele bezetting
Begin 2015 werd het actuele schema van de rationele bezetting geëvalueerd. We stelden
hierbij het volgende vast:
•

De situatie van een alleenstaande ouder t.o.v. een koppel met kind(eren) werd
anders beoordeeld. Dit ondanks het feit dat beide gezinssituaties een identiek aantal
slaapkamers vereisen.

•

We merken een stijging van het aantal eenoudergezinnen op de wachtlijst. Alleenstaande kandidaten met één kind konden enkel terecht in een tweeslaapkamerwoning. Dit is net het woningtype waarvan er het minst beschikbaar zijn. In de
nieuwe bezettingsgraad kunnen zij nu ook kiezen voor een woning met drie slaapkamers. Aangezien het grootste deel van ons patrimonium bestaat uit woningen met
drie slaapkamers, zal deze groep van kandidaat-huurders mogelijk sneller aan bod
komen.

•

Gezinssituaties met 2 volwassenen zonder partnerrelatie leiden tot onduidelijkheid.

•

Wegens renovatie van een aantal oudere werven zullen de woningen met vijf slaapkamers verdwijnen uit ons patrimonium. De huidige oppervlaktenormen laten niet
meer toe om kleinere ruimtes als slaapkamers te aanzien. We zagen ons genoodzaakt om de typologie aan te passen.

Het nieuwe schema voor rationele bezetting trad in maart 2015 in werking, parallel met
de actualisatie van de inschrijvingsregisters voor kandidaat-huurders. Het werd opgenomen in het intern huurreglement.
Gezinssamenstelling
Alleenstaande of 2 volwassenen met

Extra inwonende
personen

Aantal slaapkamers

0

1

2

1

2

3

2

3

4

3

3

4

4

3

4

5 en meer

4

partnerrelatie

Onderstaand schema toont de theoretische verdeling tussen de kandidaten op de wachtlijst en het patrimonium waarvoor ze volgens de rationele bezetting aanmerking komen.
De vraag naar woningen met twee slaapkamers blijft erg groot waardoor de druk op het
eerder beperkte aanbod verhoogt.
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Aantal slaapkamers
1

2

3

4

Aantal wooneenheden

349

289

595

122

Aantal huurders

339

263

577

118

Aantal kandidaten

268

366

205

107

Totaal huurders en kandidaten

607

629

782

225

Verhouding kandidaten t.a.v.
aanbod

0,77

1,27

0,34

0,88

Verhouding bewoners en kandidaten t.a.v. aanbod

1,74

2,18

1,31

1,84

Overzicht aantal kandidaat-huurders volgens leeftijd
25

20

15

10

5

0

leeftijd

< 21

21-31

31-41

41-51

51-61

61-70

> 70

2011

3,4%

23,2%

19,7%

17,0%

15,3%

11,6%

9,9%

2012

2,8%

23,3%

19,0%

20,5%

14,0%

11,9%

8,6%

2013

3,3%

20,5%

18,8%

21,6%

15,7%

11,7%

8,4%

2014

2,9%

22,6%

20,5%

19,3%

13,7%

11,1%

10,0%

2015

3,2%

17,5%

20,5%

20,3%

19,4%

11,0%

8,2%

De verdeling volgens leeftijd toont enkele verschuivingen: de leeftijdscategorie 51-61
nam met 6% toe. De categorie 21-31 nam met 5% af. De overige blijven min of meer
stabiel.
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61

Evolutie van de inkomensgrenzen voor kandidaat-huurders (cfr. KSH, art. 3, §2)

35000
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25000

20000

15000

10000

5000

0
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alleenstaande
zonder personen
ten laste

alleenstaande
gehandicapte

andere

bijkomend per
persoon ten laste

2011

19.796

21.455

29.694

1.659

2012

20.233

21.929

30.350

1.696

2013

22.883

24.800

34.323

1.919

2014

23.269

25.219

34.902

1.951

2015

23.302

25.254

34.951

1.954

Controleprocedures
Tussentijdse evaluatie visitatierapport
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 legt de procedure vast tot
erkenning en beoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot de samenstelling van visitatiecommissies. Deze commissie beoordeelt periodiek, eenmaal om de vier
jaar, de prestaties van elke SHM na een visitatie. We ontvingen het definitieve rapport
voor onze maatschappij op 13 februari 2013. Op 30 mei 2013 volgde de eindbeslissing
van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en
Sociale Economie.
Deze eerste visitatie ligt ondertussen meer dan twee jaar achter ons. We vonden het
opportuun om, in functie van de opvolging van het rapport en in voorbereiding van
de volgende visitatieronde, voor alle doelstellingen en actiepunten op te lijsten welke
stappen we ondertussen ondernamen en/of realiseerden en welke actiepunten werden
ingevoerd. Deze tussentijdse evaluatie werd op 30 maart 2015 besproken door de raad
van bestuur.
De raadsleden beslisten om voortaan ook een trimestriële rapportering van cijfers te
agenderen. De bedoeling is om aan de hand van deze tabel de verschillende doelstellingen uit het visitatierapport op te volgen, onze werking te optimaliseren en ook de
nodige gegevens te verzamelen in functie van een volgende visitatie.

Actieplan interne controle
Eind 2014 stelde de revisor in opdracht van De Zonnige Woonst een verslag op met
aanbevelingen voor onze interne werking in functie van de uitbouw van een systeem
van interne controle. De raad van bestuur besliste op 5 januari 2015 om dit plan voor
het jaareinde te implementeren en keurde hiervoor een bonusplan voor niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen voor het personeel goed.
Er werden nieuwe procedures opgesteld en verschillende bestaande procedures werden
verder verfijnd. Ze traden ondertussen in voege:
•

procedure huurwaarborgen

•

procedure (tussentijdse) huurprijsberekeningen

•

procedure bestelling en controle van werken

•

procedure nacalculatie van huurprojecten
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•

procedure beheer en beveiliging van gegevens en activa

•

procedure opvolging inkomende facturen en betaling

•

procedure kas- en liquiditeitenbeheer

•

procedure huurachterstal en gerechtelijke opvolging

De nieuwe en bijgewerkte procedures hebben aandacht voor aspecten van controle,
functiescheiding, vastleggen van bevoegdheden, goedkeuringsflows, stavingsdocumenten en de rapportering aan directieraad en raad van bestuur. Ze werden afgestemd met
de revisor en de opvolging ervan werd al een eerste maal gecontroleerd.

Inspectie
In oktober 2015 voerde FOD Financiën een btw-controle uit bij onze maatschappij. De
toepassing van de wetgeving en reglementering inzake de btw werd nagekeken voor
de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uit de controle kwamen
slechts enkele bescheiden correcties.
Inspectie RWO onderzocht in 2015 volgende dossiers:
•

de afrekening van de huurlasten aan de hand van een willekeurig opgevraagd
dossier. De individuele afrekening voor 2013 en de communicatie aan de huurder
werden onderzocht. Enkele aanmerkingen worden voortaan toegepast.

•

het verloop van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aanstelling van een ontwerper voor de site ’20 Veld- en Populierenstraat’ in functie van
de totaalrenovatie van 20 woningen. Deze opdracht werd op 4 februari 2013 gegund
aan architecturenbureau Van Acker & Partners uit Gent. Deze aanstelling bleek
correct te zijn verlopen.
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Klachtenmanagement
In 2015 registreerde De Zonnige Woonst 15 klachten ten aanzien van de maatschappij.
Dit aantal blijft stabiel.
2015

2014

2013

2012

2011

15

15

18

13

10

12

13

15

12

9

3

2

3

1

1

11

10

14

11

8

1

3

1

1

1

11

10

7

9

7

0

0

7

2

1

administratieve klacht

2

2

3

2

1

sociale klacht

0

0

0

0

0

technische klacht

9

8

11

9

9

totaal aantal klachten (klachtendecreet)
klachten volgens ontvankelijkheid
ontvankelijke klachten
onontvankelijke klachten
ontvankelijke klachten volgens gegrondheid
gegronde / deels gegronde klachten
ongegronde klachten

gegronde en deels gegronde klachten volgens oplossing
opgelost / deels opgelost
onopgelost
gegronde en deels gegronde klachten volgens categorie

Technische klachten komen het meest voor. In 2015 gaat het om 9 van de 12 ontvankelijke klachten. Een te lange behandeltermijn of het niet naleven van afspraken door een
aannemer zijn de voornaamste redenen voor huurders om hun ongenoegen te uiten. Ter
info: de medewerkers registreerden 1862 werkopdrachten voor herstellingen.
Het blijft een permanent aandachtspunt voor de technische dienst om meldingen van
nabij op te volgen en bij te sturen. In 2015 werd een procedure uitgewerkt voor interne
en externe controle van werken. Hierin besteden we onder meer aandacht aan het opvolgen van de responstijden, het naleven van afspraken door aannemers en de kwaliteit
van de uitgevoerde werken.
Informeren blijft het belangrijkste instrument om ongenoegen te voorkomen. We zetten
extra in op een duidelijke en heldere communicatie (zie verder onder ‘klantgerichtheid’).
Daarnaast streven we naar een intensief contact met de huurders door elke gelegenheid aan te grijpen voor een huisbezoek of telefoongesprek, door het organiseren van
gerichte infosessies en huurdersactiviteiten... Onze medewerkers detecteren zo systematisch verbeterpunten waarmee we aan de slag gaan. We organiseren ook jaarlijks een
huurdersoverleg: dit is een moment waarop we kleine gevoeligheden kunnen detecteren
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en suggesties en/of opmerkingen van huurders in groep kunnen bespreken.
In 2015 gingen we ook van start met de uitrol van de Ziezo-brochure. Dit boekje van de
provincie Oost-Vlaanderen toont aan de hand van overzichtelijke tekeningen wie verantwoordelijk is voor welke herstellingen aan of in de huurwoning. We stellen vast dat er
hierdoor minder discussies ontstaan.

.
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Klantgerichtheid
Nieuwe huisstijl
In 2014 besteedden we al extra aandacht aan onze communicatie. We gingen toen aan
de slag met het omzetten van onze standaardbrieven naar klare taal. Deze actie werd
voortgezet in 2015: verschillende standaarddocumenten werden bijgewerkt, er werden
teksten voorbereid voor de nieuwe website, we schreven infoteksten voor huurders over
terugkerende thema’s (hoe radiatoren ontluchten, wat zijn huurlasten…).
We kozen er ook voor om onze huisstijl te vernieuwen om met een sterke en herkenbare
identiteit naar buiten te treden. Het geheel van communicatiemiddelen werd daarom op
elkaar afgestemd: briefpapier, website, brochure, visitekaartjes… In de opmaak van een
nieuwe huisstijl werd het behoud van de zon in het logo, een erg herkenbaar en typerend element voor onze maatschappij, vooropgesteld. Ook de gele kleur werd, omwille
van de continuïteit, behouden. Gecombineerd met het blauw refereert de kleur naar de
vorige totem voor het secretariaat. Om de harde vorm van het bestaande te verzachten
en het geheel te moderniseren, werd een extra, asymmetrische vorm met afgeronde
hoeken toegevoegd. Het dynamisme van deze vorm doorbreekt de strakheid van het bestaande logo. Het geheel straalt degelijkheid uit, maar ook openheid en optimisme: een
passende identiteit voor een bedrijf dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kijkt.
In september 2015 ging een nieuwe website online. De website is een instrument om
snel en kort over verschillende onderwerpen te communiceren. We maakten intensief
reclame bij de lancering. Op 4 maanden bereikten we reeds 1962 bezoekers.

start

1928

De Zonnige
Woonst

1326

huurwoningen

647

verkochte
woningen

125

verkochte
kavels

Waasmunster
Temse

secretariaat De Zonnige Woonst
tel: 052 - 470 471
info@dzw.woonnet.be
Rozenhoed 1 -9220 Hamme
open: di - za van 9u tot 12u

Hamme

bezoek
onze
splinternieuwe
website

www.zonnigewoonst.be
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Overleg en contact met (kandidaat-)huurders
De infobrochure is al enkele jaren een jaarlijks terugkerend medium. Tijdens het huurdersoverleg gaven de huurders aan dat ze de inhoud erg nuttig vinden. De brochure is zo
opgebouwd dat ze gericht is naar kandidaat-huurders, kandidaat-kopers en huurders. In
2015 legden we de focus op volgende thema’s:
•

een propere buurt is een fijnere buurt

•

onderhoud van de gemeenschappelijke delen

•

vochtproblemen voorkomen en bestrijden

•

tips van de brandweer

•

een moestuin huren

Bij de inschrijving voor een sociale huurwoning ontvangen kandidaat-huurders voortaan
een mapje. Hierin vinden ze een inschrijvingsformulier, een overzichtskaart van ons patrimonium, een infobrochure en een infofiche over de manier van toewijzen. Inschrijvingen
gebeuren op afspraak zodat een medewerker van de sociale dienst de kandidaat-huurder
intensief kan begeleiden: wat zijn de voorwaarden, welke documenten hebben we nodig,
hoe verloopt een toewijzing, hoe een woningkeuze maken die aan de verwachtingen
voldoet…
Sinds 2015 gaat een medewerker van de technische dienst ongeveer een maand na de
start van een nieuwe verhuring op bezoek bij de nieuwe huurder. Hij installeert er een
infobakje en licht de inhoud toe: de ziezobrochure, een infofiche over het ontluchten van
de radiatoren en eventuele handleidingen van verwarming, thermostaat, ventilatiesysteem… De huurder kan op dat moment technische vragen stellen en eventuele
problemen signaleren.
We nodigden onze huurders in 2015 opnieuw uit voor verschillende huurdersactiviteiten:
boekenweekend Hamme, opendeurdagen bij de oplevering van de nieuwe appartementen in de Slangstraat en gerenoveerde woningen in de Oostkouterstraat en ‘t Spinnewiel,
infodagen voor senioren uit de gemeente, bewonersvergaderingen… Het zijn momenten
waarop we in een andere context in contact komen met onze (kandidaat-)huurders…
In november 2015 vond een tweede huurdersoverleg plaats. Deze keer nodigden we een
groepje huurders uit die reeds langer dan een jaar een woning van onze maatschappij
huren. De klemtoon van het gesprek lag op de melding en uitvoering van herstellingen,
de communicatie en de evaluatie van de woning en de omgeving. Deze huurders gaven
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aan dat ze tevreden zijn met de frequentie en de spreiding (Haminfo, Vierschaar, De
Kleine Wuiten, persoonlijke brieven, website…) van onze communicatie. In het overleg
werden ook verschillende opmerkingen en suggesties naar voor geschoven. Het secretariaat ging hiermee aan de slag. Enkele voorbeelden: begeleiding van kandidaat-huurders
bij beslissing over het aanbod van een woning, controle op duurzaamheid van herstellingen, belang van blijvend communiceren over thema’s waarover geruchten ontstaan (een
leegstaand pand, toewijzingsregels, domiciliefraude…), aandachtspunten voor nieuwbouwprojecten…
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Jaarrekening
Evaluatie financiële leefbaarheid
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Agentschap Inspectie RWO hebben
in 2014 samen een gedeelde visie ontwikkeld om de financiële situatie van een sociale
huisvestingsmaatschappij na te gaan. Het resultaat van die samenwerking is de
financiële gezondheidsindex (FiGi).
Het vertrekpunt zijn tien financiële kengetallen of ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren berekend worden. De kengetallen beslaan de vier belangrijkste aspecten
van de financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit
en kostenbeheersing. Via een systeem van scores en wegingen wordt het eindresultaat
een score op 60 punten. Hoe hoger de score, hoe beter de indicatie van de financiële
gezondheid.
In 2015 ontvingen we de financiële gezondheidsindex van 2013, op basis van de boekjaren 2013, 2012 en 2011, waarbij de kengetallen van het recentste boekjaar het zwaarst
doorwegen in de eindbeoordeling. Een score onder de 20 wordt beschouwd als een indicatie voor een problematische financiële situatie, een score vanaf 40 geeft een goede
financiële toestand weer. De financiële gezondheidsindex voor De Zonnige Woonst voor
2013 bedraagt 52,50 op 60, wat een heel goede score is.
De raad van bestuur besliste de opdracht te geven aan de revisor om advies te geven bij
het financieel plan van onze maatschappij zodat we deze goede financiële positie ook in
de toekomst kunnen blijven handhaven.

Normering ratio’s

Ratio

2013

2012

2011

Current ratio

0,50

0,50

1,00

Onmiddellijke liquiditeitsratio

1,00

1,00

1,00

Netto kaspositie bij VMSW

1,00

1,00

1,00

Financiële onafhankelijkheid

1,00

1,00

1,00

Zelffinancieringsgraad

1,00

1,00

1,00

Dekking van het VVLT door operationele cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening

1,00

1,00

1,00

Liquiditeit

Solvabiliteit
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Ratio

2013

2012

2011

Operationele marge uit de gewone
bedrijfsuitoefening

1,00

1,00

1,00

Netto vrije cashflowmarge uit de gewone
bedrijfsuitoefening

0,50

1,00

0,50

Cost/income-ratio uit de gewone
bedrijfsuitoefening

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

Rentabiliteit

Kostenbeheersing
Werkingskosten als % van de bedrijfsinkomsten

Legende:
0

voor verbetering vatbaar

0,50

behoorlijk

1,00

goed

Vlaanderen geeft Zonnige Woonst goed rapport
Sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst heeft een positief rapport gekregen van de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen.
“Met 52,5 op 60 behaalden we een erg goede score”, klinkt het bij De Zonnige Woonst. “Uit ons jaarverslag van
2014 bleek al dat we goed bezig waren. De jaarrekening werd afgesloten met een positief resultaat dat de
trend van de voorbije jaren bevestigde. Dat willen we de komende jaren doortrekken. De positieve verwachtingen worden nu erkend en bevestigd op Vlaams niveau.”
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het departement Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid
maakten in 2014 werk van een instrument om de financiële situatie van een sociale huisvestingsmaatschappij
na te gaan. De Zonnige Woonst behaalde 52,5 op 60, terwijl de gemiddelde score 38,2 was. “Het goede rapport
bevestigt dat onze maatschappij de ingeslagen weg kan voortzetten. We blijven investeren in de toekomst.
Hierbij zetten we niet alleen in op nieuwbouw, maar ook op renovatie en op grondwerving voor toekomstgerichte projecten. Zo is er onder andere de ontwikkeling van de site Tasibel.”

Het Laatste Nieuws, 10 juli 2015

71

Uit de cijfers van het boekjaar 2015 kunnen we het volgende vaststellen:
•

Voor het boekjaar 2015 bedraagt de gecorrigeerde liquiditeitsratio 1,76 (ter vergelijking: boekjaar 2014: 1,40 en 2013: 2,01). Een ratio boven 1 wordt als goed beschouwd. Dit betekent dat onze maatschappij over voldoende liquiditeit beschikt om
schulden op korte termijn af te betalen. Er is geen noodzaak om daarvoor bijkomende financiële bronnen aan te spreken.

•

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre onze maatschappij in staat is om nietperiodieke uitgaven op te vangen. In 2014 bedroeg deze ratio 38,45%, voor 2015
komen we uit op 35,26%. Bij een eventuele stopzetting is onze maatschappij in staat
om al haar schulden te vereffenen. Deze gunstige ratio zorgt voor vertrouwen bij het
aangaan van kredieten.

•

De zelffinancieringsgraad blijft stabiel: 21,96 % tegenover 23,5% in 2013 en 2014.
Deze ratio geeft aan in hoeverre een onderneming in staat is zijn groei te financieren met eigen gegenereerd vermogen. Dit is een gunstige ratio.

Cijfers uit de jaarrekening

Activa

Boekjaar

Vaste activa

20/28

77.471.448,55

Vlottende activa

29/58

6.825.336,84

Totaal van de activa

20/58

84.296.785,39

Passiva
Eigen vermogen

Boekjaar
10/15

29.719.880,68

16

1.910.137,88

Schulden

17/49

52.666.766,83

Totaal van de passiva

10/49

84.296.785,39

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Resultatenrekening
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Boekjaar

Bedrijfsopbrengsten

5.868.806,10

Bedrijfskosten

4.619.518,87

Bedrijfswinst

9901

1.249.287,23

Te bestemmen winst van het boekjaar

9905

549.924,07

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk De Zonnige Woonst, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Rozenhoed 1, over de jaarrekening
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het
kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op
31 december 2015, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum
en de toelichting.

Verslag over de jaarrekening – Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van De Zonnige Woonst CVBA
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van
€ 84.296.785,39 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een te bestemmen winst
van het boekjaar van € 549.924,07.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing
die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die
geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking
te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de
deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
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Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in
de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens
inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening
als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de
commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor
het opstellen door de entiteit van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt
zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de
geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door
het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van
de jaarrekening als geheel.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de
financiële toestand van De Zonnige Woonst CVBA/Soc per 31 december 2015, alsook van
haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek
van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij
de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van
bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen
wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van
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ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen:
•

Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met
de jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

•

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften.

•

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding
met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De
verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld,
stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Opgemaakt te Zele, op 3 mei 2016

Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Jurgen Lelie
Bedrijfsrevisor
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Wetgeving
Hieronder geven we een overzicht van de relevante wetgeving uit 2015 en een korte samenvatting van de inhoud ervan. Alle wetgeving verschijnt ook in het Belgisch Staatsblad. 2015
was een jaar waarop veel regelgevende initiatieven werden voorbereid en een aantal ook al
in (voor)ontwerp werd besproken in de Vlaamse Regering. De publicatie van wijzigende regelgeving zal echter pas later in de legislatuur gebeuren (bron: jaarverslag VVH).

Decreet van 3 juli 2015 betreffende de hervorming van de strategische adviesraden (B.S. 9 juli 2015)
Er werd een grondige herschikking doorgevoerd van de Vlaamse adviesraden. Een heel
aantal daarvan werd ingekapseld in de SERV (Sociaal Economische Raad Vlaanderen). Dit
was initieel ook de bedoeling voor de Vlaamse Woonraad. Uiteindelijk werd de Vlaamse
Woonraad (opnieuw) opgericht binnen Wonen Vlaanderen.

Decreet van 11 december 2015 houdende de invoering van een nieuwe regeling
voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het
Vlaams Woningfonds (B.S. 21 december 2015)
Initieel was het de bedoeling deze nieuwe financiering van de VMSW en het Vlaams
Woningfonds (als gevolg van de consolidatie in 2014) op te nemen in het ‘Programmadecreet 2016’, het decreet dat met andere woorden de begroting van het komende werkjaar
kadert. Dit werd echter niet weerhouden omdat dit niet als ‘louter begrotingstechnisch’
kon beschouwd worden. Dit was trouwens ook zo met een aantal bijkomende deadlines
voor de overgangsregeling voor sociale koopwoningen.
De deadlines voor de overgangsregeling worden in de grote decreetswijziging in de loop
van 2016 opgenomen. De financiering van de VMSW en het VWF waren echter urgent, en
daarom werd hiervoor via parlementair initiatief een decreet aangenomen op 11 december 2015.

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011
houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven
met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte (B.S. 13 oktober
2015)
Dit besluit wijzigt de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van enerzijds de
subsidies REG (rationeel energiegebruik) en past ook de voorwaarden aan om gebruik
te kunnen maken van de subsidies voor sociale huisvesting in het kader van het Vlaams
Klimaat Fonds (VKF). Vooral dat laatste budget was, mede door de te strenge voorwaar76

den, onderbenut. Door de wijzigingen lijkt de kans groot dat de voorziene budgetten
maximaal benut zullen worden.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot het grond- en pandenbeleid (B.S. 24 augustus 2015)
In de nasleep van de vernietiging van de sociale last uit het Grond- en Pandendecreet
door het Grondwettelijk Hof werd in de loop van 2014 ook nog een uitvoeringsbesluit
van de Vlaamse Regering vernietigd dat hierop gebaseerd was. Er waren echter meerdere
bepalingen die niets te maken hadden met de vernietigde bepalingen (onder meer de
regelgeving over het bepalen van de kostprijs van sociale koopwoningen) en deze regels
dienden opnieuw in een uitvoeringsbesluit gegoten te worden, wat dus in dit besluit gebeurd is. Ook werden een aantal andere zaken aangepast als gevolg van de vernietigde
regelgeving.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot wijziging van artikel
55 quinquies van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de
Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 1 en 2 en bijlagen 1, 2 en 3 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteitsen veiligheidsnormen voor woningen (B.S. 12 januari 2016)
Dit besluit werd ook pas in 2016 gepubliceerd en valt dus strikt genomen buiten dit jaarverslag. Het wijzigt een aantal elementen uit het KSH in het kader van nachtopvang voor
daklozen in de winter. Woningen kunnen hiervoor ter beschikking gesteld worden en
deze tellen niet mee voor de 1% verhuring buiten het stelsel. Ook zijn minimale afwijkingen van de kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode toegelaten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting
van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de
aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen (B.S. 27 januari 2016)
Dit besluit werd ook pas in 2016 gepubliceerd en valt dus strikt genomen buiten dit jaarverslag. Het regelt onder meer de afhandeling van het stopzetten van de subsidies van
sociale koopwoningen op uitvoeringsniveau. Een nieuwe manier van prefinanciering van
grondaankopen voor sociale huurprojecten (nodig door het afschaffen van SV) werd ook
opgenomen in dit besluit.
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Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het
sociaal oogmerk (art.8 van de statuten)
Gelet op de artikelen 95, 96 en 661, 6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen en van de
wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen (B.S. 6 februari 2001);
Gelet op artikel 1 van de statuten van de vennootschap voor het laatst gewijzigd op 7
december 2015 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari
2016 onder het nummer 16000406;
bevestigt de raad van bestuur dat tijdens het dienstjaar 2015 regelmatig toezicht werd
uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij overeenkomstig artikel 3 van haar statuten
heeft bepaald.
De raad van bestuur heeft vastgesteld dat de uitgaven betreffende de investeringen,
werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal
oogmerk van de vennootschap te bevorderen.
De nieuwe investeringen waren in 2015 enerzijds gericht op de uitbreiding van het
aanbod van sociale woningen en kavels en anderzijds op de grondige renovatie van de
bestaande woningen

.
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Beslissingen van de algemene vergadering
6 juni 2016
1. Goedkeuring van het jaarverslag
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de algemene vergadering van aandeelhouders om het jaarverslag goed te keuren.

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2015, inclusief verwerking van
het resultaat
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de algemene vergadering om de jaarrekening afgesloten op 31/12/2015 goed te keuren.

Winstverdeling 2015 (in euro)
692 100

toevoeging overige reserves

549.635,82 euro

694 000

vergoeding van het kapitaal

288,25 euro

à 131 100

bijzondere reserves

549.635,82 euro

à 471 000

te betalen dividend

288,25 euro

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur om
kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap en aan de commissarisrevisor voor het uitoefenen van deze opdracht tijdens het boekjaar 2015.

4. (Her)benoeming van bestuurders
In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van
bestuur aan de jaarvergadering om het mandaat van ondervermelde bestuurders te
vernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering van de
aandeelhouders in 2019:
•

mevr. Lucrèce Colman, afgevaardigde van Beweging.net Hamme;

•

mevr. Kathleen De Bondt, afgevaardigde van OCMW Hamme;

•

mevr. Goedele De Cock, afgevaardigde van de provincie Oost-Vlaanderen.

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van
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bestuur eveneens aan de jaarvergadering de bekrachtiging van de voorlopige benoemingen van ondervermelde bestuurders en deze mandaten te vernieuwen voor een duur van
drie jaar, eindigend op de algemene vergadering van de aandeelhouders in 2019:
•

mevr. Marita De Medts, particulier (in de plaats van mevr. Annemie Moens), vanaf 10
mei 2016, beslist in de raad van bestuur van 9 mei 2016;

•

dhr. Jean-Pierre Van der Vorst, afgevaardigde van de gemeente Hamme (in de plaats
van dhr. Guy Heirwegh), vanaf 9 mei 2016, beslist in de raad van bestuur van 9 mei
2016.
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Tekst: www.schrijfhuis.be
Ontwerp: www.flesinzee.be

De Zonnige Woonst cvba
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Maatschappelijke zetel
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Rozenhoed 1
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