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Voorwoord
Collega’s
Beste huurders
Beste lezer
Onze sociale huisvestingsmaatschappij heeft een boeiend en zeer sociaal jaar achter de rug.
Cijfermatig gezien blijven wij het goed doen. Op sociaal vlak legde de VMSW ons nieuwe
regels op voor wat betreft de huurprijsberekeningen. We dienen nu gebruik te maken van
complexere berekeningstabellen. Naar aanleiding van de coronaproblematiek in maart 2020
hebben we deze nieuwe werkwijze deels moeten bijsturen.
2019 was ook een belangrijk jaar voor een aantal fraudedossiers. Onze maatschappij haalde
haar gelijk bij het vredegerecht in Hamme. De vrederechter verklaarde al onze vorderingen
ontvankelijk en gegrond. De zaak is nu hangende in beroep voor de rechtbank van eerste
aanleg in Dendermonde.
De Zonnige Woonst bleef in 2019 verder inzetten op nieuwbouw. Zo werden verschillende
nieuwbouwprojecten opgestart en verdergezet: Veldstraat, Populierenstraat, Hoogstraat...
We sloten bovendien een samenwerkingsovereenkomst af met de vzw Astor om het Tasibelproject te concretiseren: het creëren van een zorgzame buurt voor een zo ruim mogelijke
groep van mensen met nadruk op de eerstelijnszorg.
Om al deze projecten te kunnen realiseren was een uitbreiding van ons personeelsbestand
noodzakelijk. De voortdurende inzet van een jonge ploeg medewerkers, aangestuurd door een
directeur die weet hoe zijn mensen te managen, zorgt voor een boeiende en constructieve
werking.
De nieuwe bestuurs- en directieleden waren verrast door het aanstekelijke enthousiasme van
iedereen. Ik dank daarbij ook de verschillende gemeentebesturen van Hamme, Waasmunster
en Temse om onze rol als partner in sociale huisvesting te kunnen uitoefenen in de respectievelijke gemeentes.
De huidige coronacrisis verplicht ons om versneld in te zetten op digitalisering.
Online vergaderen en overleg plegen is een uitdaging en een leerschool geweest.
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Hopelijk heeft Covid 19 geen al te drastische gevolgen op sociaal en economisch vlak en
kunnen we snel opnieuw inzetten op sociaal contact.
Op De Zonnige Woonst kan je blijven rekenen. Het ga jullie goed!

De voorzitter
Etienne De Prijcker
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2019 - visueel overzicht
ﬁnancieel gezond

goed
rapport

TE
KOOP

€

48,5/60
ﬁgi

Hamme
Temse
Tielrode
Elversele
Waasmunster

5

verkochte
sociale woningen

499

garages en
autostaanplaatsen

TE
HUUR

884
huizen
te huur
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485

nieuwe
volkstuintjes

appartementen
te huur

1331
huurders

Woningen met
ERP-certiﬁcaat

€

€334

575

gemiddelde
EPC

295

gemiddelde
huurprijs

Klantencontact

574

kandidaat-huurders
op de wachtlijst

Projecten:
- gerealiseerd: €1.945.274,76
- in uitvoering: €14.825.911,65
- in ontwerp: €23.244.940,17

61.199 m2
projectgrond in reserve

7742

bezoekers website
- folders, brochures
- persoonlijk contact
- huurdersoverleg
- 100 jaar sociaal wonen

2019 - Samen bouwen aan een goede thuis
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Doel van de vennootschap
Op basis van de modelstatuten uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van
de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen heeft De Zonnige Woonst, zoals
beschreven in artikel 4 van haar statuten, als doel:

•

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;

•

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;

•

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 beperking;

•

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.
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Organisatie
Bestuur
Raad van bestuur
Op 1 augustus 2019 ontvingen wij een reactie van de afdeling Toezicht op ons
verweerschrift d.d. 12 juli 2019 met betrekking tot de ingebrekestelling van onze
statuten m.b.t. de samenstelling van de raad van bestuur. Het verweerschrift werd
ontvankelijk, maar ongegrond beschouwd. De ingebrekestelling bleef gehandhaafd,
maar de afdeling Toezicht ging akkoord om de deadline voor de statutenwijziging aan
te passen naar uiterlijk 31 december 2019. Deze statutenwijziging kon enkel plaatsvinden via een buitengewone algemene vergadering die doorging op 4 november
2019.
De 9 bestuurdersmandaten zijn als volgt verdeeld (cfr. statutenwijziging van
19 september 2019):
•

4 bestuurdersmandaten zijn voorbehouden aan de gemeente Hamme;

•

1 bestuurdersmandaat is voorbehouden aan de gemeente Temse;

•

4 bestuurdersmandaten zijn voorbehouden aan de particuliere aandeelhouders.

Vertegenwoordigers openbare sector
Etienne De Prijcker, voorzitter

gemeente Hamme

Filip Boelaert

gemeente Hamme

André Raemdonck

gemeente Hamme

Hilde Van de Voorde

gemeente Temse		

Robby Van der Stock, tweede ondervoorzitter

gemeente Hamme
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Rudiger Vervaet (tot 25/04/2019)

gemeente Hamme

Jean-Pierre Van Der Vorst (tot 25/04/2019)

gemeente Hamme

Chris Vervaet (tot 29/01/2019)

gemeente Temse		

Kathleen De Bondt (tot 04/06/2019)

OCMW Hamme

Goedele De Cock (tot 28/02/2019)

provincie Oost-Vlaanderen

Filip Van Laecke (van 05/03/2019 tot 03/06/2019)

provincie Oost-Vlaanderen

Vertegenwoordigers andere inschrijvers
Gwennie Bogaert-De Clercq

vzw Vooruitzicht Liberale Werken
Hamme

Martina Heymans

Socialistische Aktie Hamme

Danny Poppe

Beweging.net Hamme

Hilde Cloostermans - Huwaert

particulier

Koen Mettepenningen, eerste ondervoorzitter

particulier

Marita De Medts

particulier

Directeur
Guy Van Gucht
De raad van bestuur vergaderde in 2019 op:
14 januari

11 februari

11 maart

8 april

6 mei

1 juli

9 september

7 oktober

4 november

9 december

Directiecomité
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Etienne De Prijcker

voorzitter

Koen Mettepenningen

eerste ondervoorzitter

Filip Boelaert (tot 09/01/2019)

directielid

Robby Van der Stock (vanaf 27/06/2019)

tweede ondervoorzitter

Maria De Medts (vanaf 27/06/2019)

directielid

André Raemdonck (vanaf 27/06/2019)

directielid

Rudiger Vervaet (tot 25/04/2019)

directielid

Guy Van Gucht

directeur

Het directiecomité vergaderde in 2019 op:
10 januari

31 januari

28 februari

28 maart

26 april

17 mei

27 juni

29 augustus

26 september

24 oktober

28 november

Aandeelhouders
De vennoten met hun respectievelijke aandelen op 31 december 2019 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

Bauwens Jurgen

250,00

20

62,50

Cloostermans-Huwaert Désiré

250,00

20

62,50

De Bondt Kathleen

250,00

20

62,50

De Clercq Koen

250,00

20

62,50

Aandeelhouders openbare sector

Aandeelhouders sociale organisaties

Particuliere aandeelhouders
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Naam aandeelhouder

Nominale waarde
kapitaal in euro

Aandelen

Gestort in euro

De Cock Guido

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

De Prijcker 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

Poppe Danny

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 Den Broeck André

250,00

20

62,50

75,00
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18,75

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

Van Haver Patrick

Totaal

De nominale waarde van één aandeel bedraagt 12,50 euro. De openbare sector vertegenwoordigt 52%
van de aandelen, de particulieren 48%.
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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 dienstwagen, maaltijdcheques, een managementvergoeding en
een groepsverzekering.

Administratief personeel
Sociale dienst
De medewerkers van de sociale dienst zijn Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur),
Lien Sap (4/5 tewerkstelling vanaf 01/07/2019) en Veerle Staelen (4/5 tewerkstelling).
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 en opmaak van de huurovereenkomst,
betaling van de huurwaarborg;

•

de verwerking van stopzettingen van huurovereenkomsten;

•

de verwerking van wijzigingen in gezinssituaties of inkomsten van huurders;

•

de (her)berekening van huurprijzen;
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•

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

•

de opvolging van huurwaarborgen;

•

de opvolging van meldingen over de woonomgeving;

•

de herhuisvesting van huurders bij een totaalrenovatie.

Boekhouding
Nathalie De Bruyne (4,5/5 tewerkstelling), is verantwoordelijk voor:
•

de boekhouding en de financiële planning;

•

de berekening en de afrekening van de huurlasten;

Interne dienst
Katrijn Cools vertegenwoordigde tot 30/11/2019 de interne dienst.
Zij was verantwoordelijk voor:
•

de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen;

•

de communicatie;

•

de verslaggeving van de bestuursorganen;

•

de behandeling van opmerkingen en suggesties ten aanzien van de maatschappij;

•

de uitwerking en opvolging van procedures en interne controle.

Technische dienst
Jonas Ingels, Evy Smet (4/5 tewerkstelling), Erwin Van Puyenbroeck en Brent Goossens (in
dienst vanaf 1 december 2019), zijn de medewerkers van de technische dienst.
Zij staan in voor:
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•

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 hun 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;

•

de opvolging van verzekeringsdossiers.

Huisbewaarders

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

toezicht houden op het onderhoud van de site en op het naleven van afspraken in
functie van een aangename woonomgeving;

•

het signaleren en opvolgen van technische defecten aan de gemeenschappelijke
delen;

•

het ontvangen en begeleiden van technici in de gebouwen bij herstellingen;

•

het informeren van de (nieuwe) bewoners over onze werking en de buurt.
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Opleidingen
De personeelsleden van De Zonnige Woonst volgen regelmatig opleidingen.
Hierbij volgt een overzicht van de gevolgde opleidingen in 2019:
Opleiding

Datum

Duur (uren)

Aantal personen

Stads- en gebiedsontwikkeling: van project tot
realisatie

17/01/2019

5

1

Stads- en gebiedsontwikkeling: van project tot
realisatie

31/01/2019

5

1

Workshop voor 'ZieZo!... Handig boekje voor
huurders'

12/02/2019

8

1

Stads- en gebiedsontwikkeling: van project tot
realisatie

14/02/2019

5

1

Woonpartners - werkgroep facilitair beheer

21/02/2019

5

1

Intervisie juridische zaken: verzoening door
vrederechter inzake huurgeschillen

26/02/2019

3

2

Stads- en gebiedsontwikkeling: van project tot
realisatie

28/02/2019

5

1

Stads- en gebiedsontwikkeling: van project tot
realisatie

14/03/2019

5

1

Stads- en gebiedsontwikkeling: van project tot
realisatie

28/03/2019

5

1

Opleiding telefoons en MyPortal

2/04/2019

2
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Opleiding informatieveiligheid - VMSW

25/04/2019

2,5

1

Opleiding e-invoicing - VMSW

14/05/2019

2

1

Technisch Forum

16/05/2019

3

2

Opleiding webtoegankelijkheid - VMSW

23/05/2019

3

2

Infodag: bouwen met materialen uit de
korteketen

20/06/2019

4,5

2
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Opleiding

Datum

Duur (uren)

Aantal personen

Infosessie over de energiecorrectie en de
vergoeding voor zonnepanelen

27/06/2019

3

2

Opleiding vereenvoudiging Kaderbesluit
Sociale Huur

22/09/2019

6

3

Residentie Budalys - dynamisch ouder worden

3/10/2019

4

1

Nieuwe gunningswijzen en wijzigingen in de
uitvoeringsfase

7/10/2019

7,5

1

Opleiding vereenvoudiging Kaderbesluit
Sociale Huur - VVH

11/10/2019

3

1

BIS-beurs

11/10/2019

4

4

Opleiding toegankelijkheid - VVH

15/10/2019

3

2

Intervisie wijzigingen gezinssituatie/
overbezetting/bijwoonst - VMSW

17/10/2019

5

2

Fiscaliteit 2020 - VGD

17/10/2019

1,5

1

LCC-Ecotoop finale projectresultaten

18/11/2019

4

2

Vergadering Technisch Forum

21/11/2019

4

2

Studienamiddag kernverdichting en andere
onderwerpen (Provincie)

21/11/2019

4

2

Opleiding communicatie

03/12/2019

7

1

Infosessie VEB - nieuw klantenportaal

13/12/2019

3

1

13

Grond- en pandenbeleid
Verwerving
Onze maatschappij houdt permanent het aanbod van onroerende goederen binnen de
regio in de gaten. De directieraad evalueert alle aangeboden voorkoop- en wederinkooprechten. In 2019 beoordeelden we 26 voorkoop- en wederinkooprechten.

Grondreserve

Inventaris onbebouwde gronden
Hamme

Oppervlakte (in m2)

Waarde (in euro)

466

5.277,06

2230

6.374,27

Oostkouterwijk
Posthoorn - Gasmeterstraat
Gasmeterstraat 44*

501

255.000,00

47.876

3.525.000,00

Kruisbeeldstraat

2.520

126.000,00

Neerlandt

5.408

270.000,00

110

70.000,00

1.144

390.000,00

60.255

4.647.651,33

Tasibel*

Waasmunster
Kerkstraat 65*
Vierschaar*
Totaal
* Waarde inclusief gebouwen

Voor de gronden op de locaties Marktplein/Peperstraat, Posthoorn-Gasmeterstraat,
Hoogstraat, Kerkstraat en Vierschaar zijn er al concrete bouwplannen.

Samenvatting patrimonium
Tot en met 31 december 2019 werden in totaal 2019 woningen gerealiseerd of
aangekocht:
•

•

14

1549 huurwoningen, waarvan
›

1318 huurwoningen

›

231 verkochte woningen;

470 koopwoningen, waarvan 32 teruggekocht.

Volkstuintjes
Wie groene vingers heeft en een stukje grond zoekt om te tuinieren en zo zijn eigen
groenten of fruit te kweken, kon al bij onze maatschappij terecht om een volkstuintje
te huren in de Oostkouterstraat. Eind 2019 legde De Zonnige Woonst zes nieuwe volkstuintjes aan achter de woningen in de Moerheide/Evangeliestraat.
Een volkstuin is een particuliere tuin die niet aan de eigen woning grenst.
Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen, waar groenten
en eventueel fruit en kruiden gekweekt worden tot siertuinen met bloemen, heesters,
een gazon, een vijver of zelfs bomen. Soms hebben siertuinen een thema zoals bv. een
Engelse landschapstuin, een rotstuin, een natuurvriendelijke tuin of een Japanse tuin.
Bij De Zonnige Woonst zijn het vooral traditionele moestuinen voor het kweken van
groenten en fruit.
De aanleg van de volkstuintjes startte eind 2019. Spoor2 voerde de werken uit, naar een
ontwerp van GreenPro. De volkstuintjes kunnen begin 2020 in gebruik worden genomen.
Het wordt alvast een project om naar uit te kijken.
De huurders van de moestuinen beschikken over een waterpomp, een tuinbank en een
individuele berging (vanaf midden 2020).
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Verhuur
In dit hoofdstuk staat de verhuring van 2019 in cijfers samengevat. Deze cijfers geven
steeds de situatie weer op 31 december 2019.
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Huurwoningen
Aantal huurwoningen per 31/12/2019

1368
878 huizen
490 appartementen

Aantal autobergplaatsen (garages, carports, ondergrondse autostaanplaatsen)
507
waarvan 8 voorbehouden als
fietsenberging
Aantal groente- en fruittuinen
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Evolutie van het aantal huurwoningen
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Aantal woningen in huur per regio

31

53

53

Temse
Elversele

Waasmunster
Hamme
41Kaaldries

220 Hamme -5

Geemstraat

34 Hamme
Nieuwelaan

Temse
Tielrode

32 Hamme +2

Centrum

32 Hamme

Noordstraat

Le Lis

22

Hamme
Evangeliestraat

11

Hamme
Sint-Anna

53 Hamme -1
Veldstraat

50

Hamme
Zogge

227 Hamme -1
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Vlierkouterwijk
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Oostkouterwijk

Vigor-Wuitens

77 Hamme +1
Moerzeke

41 Hamme

Kastel
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Type huurwoning op basis van het aantal slaapkamers
Ons patrimonium bestaat voor 44% uit drieslaapkamerwoningen. Bij nieuwbouwprojecten die momenteel in uitvoering of ontwerp zijn, legden we sterk de klemtoon op
tweeslaapkamerwoningen, omwille van de grote vraag en het eerder beperkte aanbod.
Bij nieuwe projecten kijken we eveneens naar uitbreidingsmogelijkheden voor huisvesting van grote (vaak nieuw samengestelde) gezinnen..
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Bovenstaande verdeling werd opgemaakt volgens datum van bouwjaar of van eerste
bewoning na totaalrenovatie.
De huurwoningen die sinds 2000 tot nu in gebruik werden genomen, maken 22% uit
van het volledige aanbod. Doordat we de komende jaren de oudste woningen (9% van
het volledige aanbod) volledig gaan renoveren of vervangen, zal het percentage van de
huurwoningen, die sinds 2000 tot nu in gebruik werden genomen, stelselmatig stijgen.

Verhuringen
(Versnelde) toewijzingen
In 2019 wezen we 207 keer een huurwoning toe aan een kandidaat-huurder: 99 keer
werd het aanbod aanvaard en in 108 gevallen weigerde de kandidaat-huurder de
aangeboden woning.
Na twee weigeringen heeft dit een schrapping van de inschrijving tot gevolg.
250

60%
58%

207

201

199

200
170
52%

52%

104

104

150

95

100

48%

97

97
45%

93

108

50%

99

77
56
41

50

0

40%
2015

2016
Toewijzingen

2017
Aanvaardingen

2018

2019

Weigeringen

Ondanks onze inspanningen is het aantal weigeringen ten opzichte van het aantal
aanvaardingen opnieuw gestegen. De voorbije jaren konden we, omwille van de herhuisvestingsbeweging, sterk op maat werken, waarbij een aanbod quasi altijd resulteerde in
een aanvaarding.
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Een aantal oudere woningen uit ons patrimonium zorgde voor meerdere weigeringen,
omdat ze niet langer aansloten bij de verwachtingen van (een deel van) onze kandidaathuurders. Over het algemeen stellen we ook (soms te?) hoge comforteisen vast bij de
kandidaten.
Artikel 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt de reglementering en de voorwaarden voor versnelde toewijzingen. In 2014 nam de gemeente Hamme het initiatief om
hierrond afspraken te maken met het Lokaal Woonoverleg. Onze maatschappij keurde
een samenwerkingsprotocol goed met het OCMW Hamme en Spoor 56.
In 2019 keurde de directieraad één versnelde toewijzing goed. De Zonnige Woonst
besliste twee versnelde toewijzingen op basis van bijzondere omstandigheden van
sociale aard.

Nieuwe huurovereenkomsten
In 2019 werden 127 nieuwe verhuringen geregistreerd:
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Beëindigde huurovereenkomsten
Er werden 111 sociale huurovereenkomsten beëindigd, omwille van de volgende
redenen:
•

•

•

verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: 15
›

14 mutaties

›

1 koper van een koopwoning

einde van de huurovereenkomst van rechtswege: 15
›

verhuis naar een woonzorgcentrum/rustoord: 11

›

overlijden of niet bewonen: 2

›

vertrokken na echtscheiding: 2

opzeg door De Zonnige Woonst op basis van art. 33 van het Kaderbesluit
Sociale Huur: 3
›

•

•

3 omwille van domiciliefraude

uithuiszetting na vonnis vrederechter: 28
›

3 omwille van het niet betalen van de huur

›

25 omwille van andere redenen (niet-bewoning, eigendomsbezit)

opzeg door huurder: 50

Beëindigde huurovereenkomsten 2019
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Afrekening huurwaarborgen
Om de terugbetalingen vlotter te laten verlopen, hebben we in 2019 de procedure rond
de waarborgen aangepast. De technische dienst heeft een lijst opgesteld met forfaitaire
bedragen voor kleine herstellingswerken ten laste van de vertrokken huurder. Zo kunnen
de waarborgen na het opstellen van de plaatsbeschrijving vlotter worden afgehandeld
en vrijgegeven.
De directieraad bespreekt maandelijks de afrekening van de huurwaarborgen van
vertrokken huurders.
In 2019 bedroeg de gemiddelde waarborg bij vertrek 423,62 euro. Ondanks de voorcontrole die bij elke woning wordt uitgevoerd, is dit een daling t.o.v. 2018.
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Bovenstaande grafiek toont enkele uitschieters. Deze hebben hoofdzakelijk te maken
met de afrekening van enkele huurwaarborgen die deel uitmaakten van een gerechtelijk
dossier (schade, terugvordering van onterecht genoten sociale korting bij fraude…).
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Huurders
Algemeen profiel van onze huurders
De helft van onze huurders:
•

bestaat uit alleenstaanden (al dan niet met kinderen);

•

is 60 jaar of ouder;

•

heeft een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen tussen de 10.001 en 20.000 euro.

Overzicht aantal huurders volgens gezinstype
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De trends in de verdeling van het aantal huurders volgens gezinstype blijven zich verder
bestendigen. Alleenstaanden zijn het sterkst vertegenwoordigd.
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Overzicht aantal huurders volgens leeftijd
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De verdeling op vlak van leeftijd van onze huurders blijft stabiel. Bijna de helft van onze
huurders is ouder dan 60 jaar.
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Overzicht huurovereenkomsten volgens huurperiode
Sinds 1 maart 2017 hebben de nieuwe huurovereenkomsten een bepaalde duur van
negen jaar. Na de eerste negen jaar (dus ten vroegste in 2026) wordt de overeenkomst
telkens automatisch voor drie jaar verlengd, tenzij er een opzeggingsgrond is op basis
van een te hoog inkomen of omwille van onderbezetting. Voor huurovereenkomsten die
vóór 1 maart 2017 werden ondertekend, verandert er niets.
Aantal huurovereenkomsten o.b.v. huurperiode - 2019
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Huurgelden
Reëel betaalde huurprijzen
Ruim 70% van onze huurders betaalt een maandelijkse huurprijs onder de 400 euro.
Het aantal huurders met een huurprijs onder de 200 euro blijft verder dalen. Dit is te
verklaren door de afname van het aantal woningen met een huurprijs onder de 200 euro
(enkele gerenoveerde woningen werden herschat of verdwenen uit ons patrimonium).
Daarnaast spelen ook de jaarlijkse indexatie van de marktwaarden volgens het Kaderbesluit Sociale Huur en de stijging van de inkomens van de huurders een beperkte rol.
11,5 % van onze huurders betaalt de maximale huur en geniet dus geen sociale korting.
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Gemiddelde huurpijs per woningtype
De gemiddelde reële huurprijzen per woningtype blijven licht stijgen, met uitzondering
van de gemiddelde huurprijs van een woning met drie slaapkamers die quasi stabiel
blijft. De huurprijzen van huizen met één en vier slaapkamers stegen net als de vorige
jaren het sterkst. Het aantal huizen met één slaapkamer daalt (de woningen in de
Lindestraat en enkele woningen in Prieel werden gesloopt). Van enkele resterende
huizen met één slaapkamer steeg de marktwaarde na een totaalrenovatie (’t Spinnewiel).
Huurders van woningen met drie en vier slaapkamers betalen de hoogste maandelijkse
huurprijs. Huurders van appartementen met twee of drie slaapkamers betalen minder
dan huurders van huizen met evenveel slaapkamers.
Bij appartementen en huizen met één slaapkamer is het net andersom: de gemiddelde
huurprijs van een appartement met één slaapkamer ligt hoger dan de huurprijs van een
huis met één slaapkamer. Dit laatste valt voornamelijk te verklaren doordat huizen met
één slaapkamer ouder zijn dan de nieuwe(re) appartementen met één slaapkamer.
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Jaarlijks ontvangen huur
In 2019 bedroegen de huuropbrengsten 5.701.331,41 euro. Deze bevatten zowel de
sociale als de niet-sociale huur (Tasibel, garages en verhuringen buiten sociaal stelsel).
De huuropbrengsten uit de niet-sociale huur zijn gedaald, hetgeen te wijten is aan het
beëindigen van het huurcontract met Tasibel.
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Niet-sociale huur
Sociale huur

De reële huurprijs hangt af van het inkomen, de gezinssamenstelling van de huurder, de
basishuur en de ouderdom van de gehuurde woning. De basishuur komt overeen met de
markthuurwaarde van de woning (dat is de huurprijs die een woning van hetzelfde type,
ouderdom en onderhoud op de private markt zou kosten). 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 de loop van het jaar is er een herziening mogelijk.
In 2019 werd er ca. 40% sociale korting toegekend. Deze verhouding blijft al enkele
jaren stabiel. De gemiddelde reële sociale huurprijs van de maand januari 2019 bedroeg
339,49 euro.
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Maandelijks betalen de huurders ook huurlasten. Dit zijn bijdragen die ze betalen voor
taken die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeenschappelijk laat uitvoeren. Dit
bedrag wordt bij de maandelijkse huurprijs geteld. Enkele voorbeelden van deze taken of
kosten zijn de premie afstand van verhaal in de brandpolis, het tweejaarlijks onderhoud
van de centrale verwarming, het gemeenschappelijk groenonderhoud, het onderhoud van
brandblussers, liften en de elektriciteit in de gemeenschappelijke delen. In 2019 bedroeg
de gemiddelde maandelijkse huurlast 8,94 euro. Huurders betalen enkel voor de huurlasten die van toepassing zijn voor hun woning. De maandelijkse bijdrage is een raming
op basis van het voorbije jaar. De individuele afrekening gebeurt in 2020 op basis van de
effectief ontvangen facturen.

Sociaal beleid
Betalingsachterstand
Bij de afsluiting van het boekjaar 2019 werd 2.652,91 euro afgeboekt wegens niet
invorderbaar. Op 31 december 2019 werd een waardevermindering van 39.388,96 euro
geboekt voor de lopende dossiers van huurachterstal waarin de betaling niet (volledig)
gegarandeerd is.
Op 31 december 2019 bedroeg de openstaande huurachterstal 23.545,73 euro. Dat is
een daling t.o.v. vorig jaar. Dit komt doordat de terug te vorderen bedragen inzake
fraudedossiers (waarbij de onterecht genoten sociale korting werd teruggevorderd) werden overgeboekt naar dubieuze vorderingen, omdat de recuperatie niet gegarandeerd is.
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Op 31 december 2019 hebben 48 huurders bij onze maatschappij een afbetalingsplan
lopen voor hun betalingsachterstand over een maximale periode van zes maanden. Dat
zijn 20 dossiers meer ten opzichte van 31 december 2018. We merken dat onze huurders
weinig financiële reserve hebben en bij de kleinste tegenslag in moeilijkheden komen
met de betaling van de huur. Het grootste deel van deze afbetalingsplannen wordt
correct gevolgd, maar vraagt een intensieve opvolging van de sociale dienst.
29 dossiers van huurachterstal of huurschade zijn opgenomen in een collectieve
schuldenregeling. Deze aantallen liggen in lijn met de cijfers van de voorbije jaren.

Problematische verhuringen
Op 31/12/2019 zijn er nog 43 lopende dossiers bij de raadsman. Hier wordt in eerste
instantie advies gevraagd, maar indien nodig worden de dossiers ingeleid bij het vredegerecht voor een poging tot verzoening of voor de ontbinding van de huurovereenkomst.
Het gaat voornamelijk over:
•

het niet reageren op de rappelprocedure van de huurachterstal;

•

het niet naleven van het afgesproken afbetalingsplan;

•

betwisting van de afrekening van de huurwaarborg;

•

het niet onderhouden van de woning;

•

domiciliefraude, niet-bewoning of eigendomsbezit.

Buitenlandse fraude
Op 6 juni 2019 velde de vrederechter in Hamme een eerste opmerkelijk vonnis, waar de
sector van de sociale huisvesting met méér dan gewone aandacht naar uitkeek. In de
loop van 2019 volgden nog vier gelijkaardige uitspraken.
De Zonnige Woonst schakelde een privaat vermogensonderzoeksbureau (in casu BureauBuitenland uit Nederland) in om vermeend eigendomsbezit in het buitenland van enkele
van onze huurders ter plaatse te controleren.
In alle casussen werden, naast het bezit van ettelijke bouwgronden ook verschillende
woningen getraceerd. Het bezit van een woning en/of bouwgrond is nochtans verboden.
Op basis van de onderzoeksrapporten beëindigden we de huurovereenkomsten en vorderden we de onrechtmatig genoten sociale korting, alsook de kosten voor het opzoekwerk, terug.
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De vrederechter verklaarde al onze vorderingen ontvankelijk en gegrond.
De aangebrachte tegenargumenten van de huurders, met name discriminatie en schending van de privacy, zijn door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. De Zonnige
Woonst heeft correct gehandeld, meer zelfs, “het behoort tot haar decretale plicht om
aan de overheid de nodige garanties te bieden dat het woningpark dat zij met overheidssubsidies uitbouwt, enkel ten goede komt aan mensen die er ook rechtens aanspraak
op kunnen maken. Het uitvoeren van onderzoeken is daartoe een essentieel instrument”
dixit de vrederechter. Hij voegt er zelfs expliciet aan toe dat “De Zonnige Woonst absoluut niet onrechtmatig gehandeld heeft door het BureauBuitenland in te schakelen”. Ook
een inbreuk op de anti-discriminatiewetgeving acht de rechtbank niet bewezen.
Verschillende beroepsprocedures zijn nog aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg.

Lokaal woonbeleid
Lokaal woonoverleg
In 2019 namen we op de volgende momenten deel aan het lokaal woonoverleg (LWO):
•

19 maart: Temse

•

25 september: Temse

•

10 oktober: Waasmunster

•

24 oktober: Hamme

Tijdens een woonoverleg bespreken we de stand van zaken van sociale woonprojecten
en nieuwe initatieven van de Vlaamse Overheid, analyseren we wachtlijsten, zoeken we
naar nieuwe projectmogelijkheden, brengen we lokale behoeften in kaart, maken we
afspraken over de aanpak van verouderde woningen en ontwikkelen we een lokale visie.
Overlegorganen en lokale samenwerking
Onze diensten werken frequent samen met verschillende lokale organisaties: Spoor 56,
OCMW Hamme, OCMW Temse, Sociaal Huis Waasmunster, Habitar, dienst huisvesting en
dienst welzijn van de gemeente Hamme, CAW/PWB, gevangeniswezen, psychiatrie,
sociale dienst van De Kemphaan, thuiszorgorganisaties…

33

33

Kandidaat-huurders
Wachtlijst
Nieuwe inschrijvingen
We noteerden 257 nieuwe inschrijvingen in 2019. Er werden 223 nieuwe dossiers ingegeven, waarvan 34 dossiers mutatie-aanvragen van zittende huurders betreffen.
Het aantal nieuwe inschrijvingen is nog nooit zo hoog geweest. Een mogelijke verklaring
is het feit dat elke kandidaat individueel begeleid wordt bij de inschrijving en dat er
bijgevolg een hogere succesratio van volledige dossiers te detecteren is.

300

239

250

257

244

207

191

200

150

100

50

0

2015

2016

2017

2018

2019

Evolutie wachtlijst
Op 31 december 2019 stonden er 575 kandidaat-huurders ingeschreven op onze wachtlijsten. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen. 2019 was, zoals elk oneven jaar, een
actualisatiejaar. De afwijking met een niet-actualisatiejaar is steeds kleiner aan het
worden, doordat we ook hier zeer intensief te werk gaan en naast een herinneringsbrief
de kandidaten ook nog persoonlijk proberen te contacteren (telefonisch of via mail). Dit
is duidelijk een methode die werkt aangezien meer kandidaten ingeschreven blijven.
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Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst
700
569

600
500

616
575

554

473

400
300
200
100
0
2015

2016

2017

2018

2019

Na de inschrijving kan het een hele tijd duren alvorens onze kandidaten een woning
krijgen aangeboden. Zij zijn dan vaak ook benieuwd hoe lang ze zullen moeten wachten.
Aangezien een gemiddelde van wachttijden absoluut niet representatief is in de
individuele dossiers, kiezen we er voor om hier geen uitspraken over te doen. Er zijn
kandidaten (zonder enige lokale binding) die nooit een aanbod zullen krijgen en er zijn
er (met een sterke lokale binding) die bijzonder snel een aanbod krijgen.
Sinds 2019 kunnen de kandidaten hun rangschikking via onze website raadplegen.
Dit geeft de kandidaten toch enig zicht op hun wachtijd, maar dan nog kunnen we dit
niet exact voorspellen. Het enige dat men kan besluiten is dat positie 10 beter is dan
positie 50.
Globaal gezien stellen we vast dat de wachtlijsten voor een appartement korter zijn dan
voor een woning en eveneens korter voor de deelgemeenten Moerzeke, Kastel, Zogge en
Sint-Anna. De meeste druk en bijgevolg de lange wachttijden zien we bij de tweeslaapkamerwoningen.
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Lokale voorrangsregels
Aantal kandidaten die zich kunnen beroepen op lokake voorrangsregels:

200
164

131

100

93

103

50

45

42

15
4
Temse 65+

Temse voorbije 3 jaar
of min. 10 jaar

Hamme 65+

Hamme 3 jaar
in de voorbije 6 jaar

Hamme min. 10 jaar

Hamme sedert geboorte
of 30 jaar

0

9

11

18 16

2018
2019
Waasmunster 3 jaar
in de voorbije 6 jaar

23

31

30 29

Waasmunster min. 15 jaar

100

137

Waasmunster sedert geboorte
of 30 jaar

150

De kandidaten die voorrang genieten, omdat ze sinds hun geboorte of reeds 30 jaar in de
gemeente Hamme wonen, blijven verder dalen. Ook de groep kandidaten die meer dan
10 jaar in Hamme wonen verkleint. Niettegenstaande deze dalingen blijven de groepen
met binding toch prominent aanwezig op de wachtlijst. In Waasmunster zien we net
het omgekeerde. Daar staan meer kandidaten zonder noemenswaardige binding op de
wachtlijst dan kandidaten met een sterke lokale binding.
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Profiel van onze kandidaat-huurders
Net als onze bestaande huurders, zijn ook de kandidaat-huurders in hoofdzaak alleenstaanden. De vraag naar wooneenheden met twee slaapkamers is bijgevolg het grootst.
Qua leeftijd zijn de kandidaten evenredig gespreid over de verschillende leeftijdscategorieën.
Indeling volgens gezinstype
60

50

40

30

20

10

0

alleenstaande

eenoudergezin

paar
met kinderen

paar
zonder kinderen

2015

43,6%

16,7%

27,3%

12,3%

2016

41,5%

27,8%

19,7%

11,1%

2017

46,3%

24,0%

18,7%

11,0%

2018

49,0%

22,4%

17,7%

10,9%

2019

51,3%

22,5%

16,4%

9,8%

Meer dan 70% van de kandidaat-huurders zijn alleenstaanden of eenoudergezinnen. In
de categorie van alleenstaanden blijft dit percentage verder stijgen. Het aantal
eenoudergezinnen stijgt lichtjes. Het aantal koppels met en zonder kinderen is lichtjes
gedaald.
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Indeling volgens rationele bezetting
Het schema voor de rationele bezetting wijzigde t.o.v. 2018.
In 2019 werd er een extra categorie gecreëerd voor woningen met vijf slaapkamers.
Gezinssamenstelling

Extra inwonende
personen

Alleenstaande of 2 volwassenen met
partnerrelatie

Aantal slaapkamers

0

1

2

1

2

3

2

3

4

3

3

4

4

3

4

5

4

5

6 en meer

5

De vraag naar woningen met twee slaapkamers blijft erg groot, waardoor de druk op het
eerder beperkte aanbod blijft stijgen. Dit weerspiegelt de grote groep van het aantal
alleenstaanden. Bij onze nieuwe huurprojecten focussen we daarom voornamelijk op
tweeslaapkamerwoningen. Wij verwachten dat deze factor na de realisatie van de
lopende projecten in de Oostkouterwijk zal dalen.
Voor wooneenheden met vier slaapkamers stellen we een snel toenemende druk vast. In
absolute aantallen gaat het echter om een kleinere groep. Het aanbod voor grote, vaak
nieuw samengestelde gezinnen vormt een aandachtspunt bij nieuwe projecten.
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Indeling volgens leeftijd
25

20

15

10

5

0

leeftijd

< 21

21-31

31-41

41-51

51-61

61-70

> 70

2015

3,2%

17,5%

20,5%

20,3%

19,4%

11,0%

8,2%

2016

3,0%

20,9%

23,9%

18,3%

17,2%

11,2%

5,4%

2017

2,7%

20,4%

21,8%

17,5%

20,4%

11,5%

5,8%

2018

2,9%

21,9%

21,9%

17,4%

19,0%

11,9%

5,0%

2019

2,9%

20,2%

21,6%

17,6%

19,2%

14,0%

4,5%

Als we de kandidaten indelen volgens leeftijd, zien we slechts kleine verschuivingen t.o.v.
vorig jaar. Qua leeftijd zitten onze kandidaat-huurders zeer verspreid.
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Evolutie van de inkomens voor kandidaat-huurders (cfr. KSH, art. 3, §2)
60

50

40

30

20

10

0

Inkomen

0,00
0,99

1,00
10.000,99

10.001,00
20.000,99

20.001,00
30.000,99

30.001,00
40.000,99

40.001,00
50.000,99

50.001,00
...

2015

1,1%

21,9%

53,1%

18,7%

5,3%

0,0%

0,0%

2016

5,0%

21,7%

46,7%

18,3%

6,7%

1,7%

0,0%

2017

3,8%

20,6%

49,1%

20,9%

5,4%

0,2%

0,0%

2018

4,5%

25,9%

48,7%

14,3%

5,4%

0,4%

0,7%

2019

1,9%

24,1%

52,5%

17,0%

3,8%

0,7%

0,0%

in euro
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Actualisatie kandidaat-huurders
Het sociaal huurbesluit van de Vlaamse Regering (d.d. 12/10/2007) en het ministerieel
besluit (d.d. 30/07/2008) verplichten ons om op bepaalde tijdstippen het register van de
kandidaat-huurders te actualiseren.
We zijn de actualisatie gestart met 577 kandidaten. Het betreft de actualisatie van de
dossiers tot en met eind 2018. We verzonden op 13 maart 2019 een eerste schrijven en
op 8 mei 2019 een herinneringsbrief aan alle kandidaat-huurders die nog niet reageerden. Ook de OCMW’s uit ons werkgebied werden actief betrokken bij de actualisatie.
Dit jaar kozen we ervoor om aanklampend te werken. Alle kandidaat-huurders kregen
naast hun actualisatieformulier ook een e-mail. Bij de rappelbrieven contacteerden we
iedereen telefonisch en verstuurden we enkele dagen voor het verstrijken van de
deadline nog een sms.
Hierdoor reageerden 83% van onze kandidaten (479) op ons actualisatieformulier. Dit is
een stijging van 15% t.o.v. de vorige actualisatie.
419 dossiers werden verlengd, 154 aanvragen werden, conform de regelgeving, geschrapt: 98 omdat ze niet (tijdig) reageerden, 52 omdat ze daar zelf om verzochten,
3 omdat ze niet langer voldeden aan de inkomstenvoorwaarde en 1 schrapping ten
gevolge van een overlijden.
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Onderhoud en herstellingen
In 2019 spendeerde De Zonnige Woonst 845.742,59 euro aan onderhoud en herstel
van haar patrimonium. De technische dienst maakte hiervoor 1595 (tegenover 1804 in
2018) werkbonnen op. In 2018 bedroegen de kosten van onderhoud en herstellingen
892.426,90 euro.
Het grootste aandeel van de herstellingsopdrachten wordt ingenomen door bouwwerken (afbraakwerken, herstelling daken, septische putten…) en de werken aan de
centrale verwarming en sanitair.
De rubriek cv/sanitair betreft enkel het onderhoud en de herstelling van deze installaties.
Nieuwe cv-ketels en nieuwe badkamers zijn hierin niet meegerekend.
Deze worden opgenomen in de investeringen.
Totaalbedrag in euro
(excl. btw)
242.278,00

28,65

Bouwwerken

209.702,00

24,79

Schrijnwerkerij

112.835,00

13,34

Elektriciteit

52.542,00

6,21

Groenonderhoud

79.461,00

9,40

Schilderwerken

10.008,00

1,18

138.916,00

16,43

Aard van de herstelling
cv/sanitair

Andere (onderhoud secretariaat, septische
putten, opkuis woningen bij huurderswissel,
bezetwerken…)
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%

300000
2018

250000

2019

200000

150000

100000

Andere

Schilderwerken (project)

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 2019 ging dat om
37.109,22 euro;

•

de schade gedekt door de brandpolis: in 2019 betaalde P&V 24.091,75 euro.

•

de huurlasten (dit zijn de maandelijkse bijdragen die de huurder betaalt voor taken
die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeenschappelijk laat uitvoeren, zoals
groenonderhoud, onderhoud cv, lediging septische putten, elektriciteit en water voor
gemeenschappelijke delen, onderhoud gemeenschappelijke hallen.
We inden 151.667,64 euro. De afrekening volgt in 2020.
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Leegstand
Volgens de richtlijnen van RWO met betrekking tot de notulering van bestuursbeslissingen dient onze maatschappij het thema van leegstand van haar patrimonium
minstens jaarlijks te evalueren. De raad besprak dit thema in haar zitting van 9 november
2019.
Type leegstand

aantal
aantal
31/12/2016 31/12/2017

aantal
aantal
31/12/2018 31/12/2019

% t.a.v. totale
patrimonium
(1370)

Bruikbare panden
In toewijzing

23

9

8

7

0,51%

Verhuurbaar, maar beperkte herstelling nodig

8

3

5

1

0,07%

Gerechtelijke procedure

2

0

3

1

0,07%

12

44

31

11

0,80%

In renovatie

29

1

0

19

1,39%

Totaal

74

57

47

39

2,85%

Niet-bruikbare panden voor
verhuring

Renovatie in voorbereiding of
sloop gepland

Verhuurbare panden
Sommige leegstaande woningen zijn verhuurbaar. Ze staan echter leeg door weigeringen
van toewijzingen of door mutaties van huurders binnen het patrimonium. De betrokken
huurder krijgt één maand de tijd om te verhuizen. De woning staat bijgevolg geen
volledige maand leeg.
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2015

aantal weigeringen
95

aantal toewijzingen
199

%
47,7

2016

97

203

47,8

2017

41

97

42,3

2018

93

170

54,7

2019

108

207

52,2

We stellen vast dat er bij een toewijzing van een huurwoning opnieuw meer woningen
worden geweigerd dan aanvaard. De voorbije jaren werd dit cijfer gunstig beïnvloed door
onze inspanningen op vlak van energiezuinigheid, nieuwbouwprojecten en de herhuisvestingsbeweging.
We stellen vast dat voornamelijk woningen uit enkele oudere werven (meer specifiek de
Noordstraat en de Mandemakerstraat) meermaals werden geweigerd en de cijfers in de
negatieve zin beïnvloeden.
Het percentage van weigeringen is een vast aandachtspunt en we blijven zoeken naar
stimuli om het aantal weigeringen zo laag mogelijk te houden:
•

kandidaat-huurders persoonlijk begeleiden in het maken van hun keuzes door hen
tijdens een individuele afspraak te informeren;

•

begeleiding door een technisch medewerker bij het bezoek aan een toegewezen
woning;

•

de planning van integrale renovaties om oude(re) woningen terug als volwaardige
opties te kunnen aanbieden.

Sedert 2016 kunnen directeur en voorzitter vrijkomende huurwoningen meteen toewijzen na het terugkoppelen ervan aan directieraad en raad van bestuur. Deze regeling
is er gekomen om de standaard doorlooptijd te verkorten. Zeker bij weigeringen zorgt dit
ervoor dat we op kortere termijn een volgende kandidaat kunnen aanschrijven.
Bij oudere woningen die vaak worden geweigerd (zoals bv. de huizen in de Noordstraat
en de appartementen in de Mandemakerstraat), organiseerden we opendeurdagen, zodat
kandidaten heel goed weten welke keuze ze maken.
Het aantal oudere woningen neemt stelselmatig af door totaalrenovatie of vervangingsbouw. De kwaliteit van onze andere woningen stijgt door de verbeteringswerken in het
kader van ERP 2020 (plaatsen van dubbel glas, een hoogrendementsketel en dakisolatie).
Nieuwe huurders vinden de aanwezigheid van centrale verwarming belangrijk bij de
keuze van een woning. Begin 2019 startte de uitvoering van de plaatsing van cv - fase 2
in 68 woningen. Fase 3 is in voorbereiding.

Niet-verhuurbare panden
Andere kortstondig leegstaande woningen zijn verhuurbaar, maar hebben herstellingen
nodig. Soms gaat het over kleine herstellingen, maar oudere woningen hebben vaak een
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grondigere renovatie nodig: een nieuwe keuken of badkamer, een nieuwe vloer, nazicht
van de elektriciteit… We voeren deze werken bij voorkeur uit wanneer de woning leeg
staat. Zo beperken we de hinder voor de huurder. Bovendien compenseert dit een eventuele opzegperiode in de huidige woning van de nieuwe huurder en kan de periode van
het betalen van dubbele huur beperkt worden.
De technische dienst waakt erover dat de werken zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
De voorcontrole bij de vertrekkende huurder helpt hierbij. Op dat moment kunnen we
immers inschatten welke werken nodig zijn en kunnen we de werken al administratief
voorbereiden. Zodra de vertrekkende huurder de woning verlaat, kunnen de aannemers
aan de slag. Door het gebruik van werfcilinders kunnen we verschillende werken
tegelijkertijd uitvoeren.
Enkele woningen zijn geblokkeerd, omwille van een gerechtelijke procedure. De Zonnige
Woonst gaf de opzeg, maar de huurder is nog niet vertrokken of is in verzet gegaan. De
redenen variëren: fraude, onderhoud van de woning… Hierop hebben we weinig impact.
Na enkele jaren van intensieve voorbereiding zijn nu verschillende grote projecten van
totaalrenovatie of vervangingsbouw gestart of klaar om van start te gaan. Dit bracht
een grote verhuisbeweging met zich mee, waardoor een aantal woningen in afwachting
van de werken of sloop leeg blijven staan. Door het verder verfijnen van onze procedure
herhuisvesting probeerden we deze periode zo kort mogelijk te houden.

Op 31 december 2019 staan er 19 woningen in de Oostkouter-en Populierenstraat leeg,
omwille van werken in uitvoering.
Op 31 december 2019 staan volgende woningen leeg, in afwachting van de start van de
werken:
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•

4 woningen in de Moerheide-Evangeliestraat;

•

3 woningen in de Populieren- en Veldstraat;

•

1 woning in de Tuinbouwlaan;

•

1 woning in de Landbouwstraat.

Verkoop
Verkocht patrimonium
In 2019 verkochten we één huurwoning aan de zittende huurders. De raad van bestuur
attesteerde deze koopaanvraag in haar zitting van 11 maart 2019. Uiteindelijk werd dit
pand verkocht op 24 december 2019. Het sociale koopproject in de Slangstraat werd
opgeleverd en vier van de negen sociale koopappartementen vonden in 2019 een
nieuwe eigenaar.

Overzicht
Aantal woningen:

651

			231 huurwoningen
			420 koopwoningen
			

32 van de verkochte woningen werden teruggekocht

Aantal garages:		

11

Aantal kavels:		
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Verkochte sociale koopwoningen 2019
We verkochten in 2019 vier sociale koopappartementen. Het ging om twee appartementen met twee slaapkamers en twee appartementen met één slaapkamer:
•

Slangstraat 20/1: gelijkvloers appartementen met twee slaapkamers

•

Slangstraat 20/12: 1e verdieping, één slaapkamer

•

Slangstraat 20/14: 1e verdieping, één slaapkamer

•

Slangstraat 20/21: 2e verdieping, duplex met twee slaapkamers

.
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Adres
Slangstraat 20/1

Verkoopprijs in euro
(excl. btw en afwerking)
210.000,00

Slangstraat 20/12

143.100,00

Slangstraat 20/14

143.700,00

Slangstraat 20/21

174.200,00

Gemiddelde verkoopprijs per woning

167.750,00

We hanteren in het verkoopproces de volgende procedure:
•

De raad van bestuur legt de verkoopprijzen vast.

•

We informeren de eerste tien kandidaten over het aanbod en de verkoopprijzen.

•

We nodigen de geïnteresseerde kandidaat-kopers uit op een kijkdag.

•

De aanwezigen krijgen voldoende tijd om de woningen te bekijken en vragen te
stellen aan de medewerkers.

•

De kandidaten geven hun interesse en voorkeur op.

•

We onderzoeken nogmaals of de kandidaten voldoen aan de voorwaarden.

•

De raad van bestuur wijst de woningen toe op basis van rangschikking en voorkeur.

•

Bij aanvaarding van het aanbod wordt een aankoopbelofte ondertekend, kort daarna
kan ook de aankoopakte verleden worden.

•
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In geval van weigering schrijven we een aanbod uit voor een volgende kandidaat.

Aantal woningen verkocht per regio (per 31/12/2019)
72

73

Temse
Elversele

Temse
Tielrode

18 Hamme

14 Hamme

Noordstraat

Le Lis

14

Hamme
Evangeliestraat

4 Hamme

+4

Slangstraat

21

Hamme
Zogge / Sint-Anna

4 Hamme
Broekstraat

223 Hamme +1

115 Hamme

Vlierkouterwijk

Oostkouterwijk

43 Hamme
Vigor-Wuitens

58 Hamme
Moerzeke

Kandidaat-kopers
Aantal inschrijvingen per register
*Betreft het totaal ingeschreven kandidaten op 31/12/2019
Huis / appartement
Hamme

2017
46

2018
32

2019
14

Moerzeke & Kastel

7

4

3

Temse (Elversele en Tielrode)

5

2

0

Waasmunster

6

4

1

64
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18

2017
3

2018
3

2019
1

Moerzeke & Kastel

0

0

0

Temse (Elversele en Tielrode)

1

1

1

Waasmunster

2

2

3

Totaal

6

6

5

Totaal
Bouwgrond
Hamme
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BIEZESTRAAT

80
T
STRAA

BIEZE

70

AT
STRA

60

RUIS

DE

N
MA

AT
RA

ST

ER

K
MA

N41

DK
ROO

40

T

ULS

INH

KLE

50

20

KL

STRAAT

NOORD

10

T
AA
TR

TS

S
WE

AAT
PSTR

EI
NH
U

DRA

LS
T

30

0

KA
P

EL

S
RD
koopwoningen
OO

0

0

0

8

9

nieuwe
huurwoningen

19

24

0

3

totaalrenovatie
huurwoningen

16

5

8

1

N

LE

ST

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-...

0

0

0

0

0

0

28

39

65

40

59

3

19

4

0

8

6

TW
E

EBR

UGG

ENP

LEI

N

RA
AT

2017

RAAT

2016

BIEZEST

2015
T
AA
TR

Oostkouterwijk

T
RAA
LST

De Zonnige Woonst
wil via een vernieuwende, kwaliteitsvolle en kernversterkende
VE
ST

T
BROEKSTRAA

LD

AT
stedenbouwkundigeRAinvulling
mee haar schouders zetten onder de opwaardering van de

oudste wijk in haar patrimonium, namelijk de Oostkouterwijk (1950-1970).

AT
RA
ST

N4

GS

1

DIN
H LAAN
EN
BAC
RO
D
HT
REC
ALB

e

R

TE

PIE

J.

AN
LA

ond

N

OO

TH

AN

N
AA
EL

IR

ME

R
VE

50

D

end

erm

HOOIRT

BROEK

STRAA
T

STRAA
T

T
RAA

AT
STRA

DST

RAAT

R

TE

E
PI

LINDE

AN
LA

JN
DI
AN
LA

OUWST

AR
FC

N

JA

AM

STRAA
T

VEL

ZE
JO

EL

BO

LANDB

K.
N
AA
SL

AT
RA
ST DENN
EN

OOSTK
OUTER

LOY
ST

IN
RB

RAA
T

VE

REN

ULIE
POP

O
T JO
AA

EL

IE

PR

ACAC
IAS

TRAA
T
AT
RA

ZILV

ERB

ST
ERK

Zo zijn er verschillende renovaties en vervangingsbouwprojecten in uitvoering én staan
er nog verschillende ingepland. Met deze bouwwerken tracht de Zonnige Woonst haar
tevreden huurders te blijven huisvesten. Ze wil ook gevarieerde woningen kunnen
aanbieden, waarbij levenslang wonen op wijkniveau mogelijk is. De gebouwen worden
omgevormd tot woningen die voldoen aan de huidige energieprestatie- en kwaliteitsnormen.
Op 9 en 10 oktober 2019 vonden twee infomomenten plaats in de zaal Familia in de
Oostkouterwijk, waarbij De Zonnige Woonst haar plannen voor de wijk heeft voorgesteld.
Deze infomomenten werden georganiseerd in het kader van het gericht uitbouwen van
de wachtlijsten voor het nieuwe aanbod in de Oostkouterwijk en het gewijzigde lokaal
toewijzingsreglement van Hamme. Dit naar analogie met de seniorenmiddagen die we
in 2015 naar aanleiding van de totaalrenovatie in ’t Spinnewiel organiseerden.

De Zonnige Woonst zal de wijk stapsgewijs vernieuwen.
In 2015 werden in de Oostkouterwijk al 12 appartementen gerenoveerd. Aansluitend
werden de volkstuintjes aangelegd en in 2018 werd het Oostkouterpleintje heraangelegd met integratie van extra parkeerplaatsen en het kunstwerk Cubes 90 van Luc De
Man.
Verder werden in 2015 nog 3 woningen in de Veldstraat gerenoveerd. In 2017 volgde de
renovatie van een woning in de Landbouwstraat. In datzelfde jaar werd het alom besproken appartementsgebouw in de Dennenstraat afgebroken, omwille van het stopgezette
renovatieproject van het gebouw. Ondertussen kijkt De Zonnige Woonst uit naar de
realisatie van een nieuwbouwproject, bestaande uit 27 huurappartementen met ondergrondse parkeergarages.
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In 2018 zijn de 17 oude woningen in de Lindestraat gesloopt en startten de werken voor
de opbouw van 20 splinternieuwe woongelegenheden: 12 nieuwe eengezinswoningen
en 8 appartementen. De Lindestraat wordt volledig heraangelegd met integratie van 20
publieke parkeerplaatsen en gemeenschappelijk groen.
Nog in 2018 werden 17 woningen op de hoek van de Veldstraat, Populierenstraat en
Prieel gesloopt om er een gloednieuwe site te bouwen met 24 huurappartementen en
een ondergrondse parkeergarage.
In 2019 ten slotte gingen de werken voor de totaalrenovatie van 19 woningen in de
Populierenstraat en Oostkouterstraat van start.
Na het voltooien van deze projecten, zal De Zonnige Woonst in de Oostkouterwijk een
gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen hebben:
Aanbod volgens doelgroep
1 slpk
17

2 slpk
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3 slpk
2

4 slpk
0

5 slpk
0

waarvan voorrang voor 65+

7

0

0

0

0

waarvan voorrang voor personen
met een beperking

2

2

1

0

0

127 woningen

18

23

65

18

3

waarvan voorrang voor 65+

18

0

0

0

0

70 appartementen

Na de inspanningen om de Oostkouterwijk te heropwaarderen, wil De Zonnige Woonst
samen met de gemeente Hamme de weginfrastructuur en de openbare ruimte in de wijk
aanpakken door ze een nieuwe invulling te geven. In het kader hiervan ondertekenden
De Zonnige Woonst en de gemeente Hamme een samenwerkingsovereenkomst.
De heraanleg is onder andere noodzakelijk om de afvoer van de nieuwe riolering goed
te kunnen opvangen in een gescheiden rioleringsstelsel. Ook het maximaal ontharden
van de bestaande infrastructuur, het creëren van een veilige woonomgeving en het
uitwerken van een duidelijk gestructureerd parkeerbeleid zijn belangrijke doelstellingen.
Last but not least wil de Zonnige Woonst er een aangename omgeving voor elke
bewoner van maken.
Om tot een gedragen ontwerpplan van de herinrichting van de wijk te komen,
organiseerde De Zonnige Woonst in oktober een participatiemoment om de input van de
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buurtbewoners te vragen. De bewoners konden over verschillende thema’s, zoals
mobiliteit, leefbaarheid en groene omgeving hun mening geven. De ontwerpers namen
de input mee en gingen aan de slag met het ontwerpplan, dat invulling zal geven aan
een groenere omgeving met een verbeterde, logische en veilige mobiliteit en een echt
wijkgevoel creëert. Daarbij zal er gestreefd worden naar een rustiger en veiliger straatbeeld, met de aanwezigheid van groen en speelse elementen.
Kortom: we bouwen samen aan een goede thuis, waar levenskwaliteit en veiligheid voor
iedereen centraal staan.
De herinrichting van de wijk zal opgedeeld worden in drie fasen.
De eerste fase (Populierenstraat, Dennenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat) zal
volgens de planning van start gaan in 2022-2023.
De herinrichting zal uiteindelijk resulteren in een aangepaste verkeerssituatie met
gewijzigde rijrichtingen. Deze nieuwe situatie zal in de loop van 2020 via een proefopstelling gedurende enkele maanden getest en waar nodig bijgestuurd worden.

Renovatie
Horizontale renovatie - ERP 2020
De Zonnige Woonst blijft verder investeren in het energiezuinig maken van haar
bestaande woningen. In het kader van het Vlaamse Energierenovatieprogramma
(ERP2020) voerden we in 2018 de volgende gerichte aanpassingen uit:
•

isoleren buitenschrijnwerk: alle huurwoningen zijn voorzien van isolerend buitenschrijnwerk;

•

centrale verwarming met hoogrendementsketels: alle verwarmingsketels in ons
patrimonium zijn van het type hoogrendement. In 166 woningen is er nog geen
centrale verwarming. We werkten hiervoor een uitvoeringsplan in fases uit.
73 woningen werden in 2019 voorzien van centrale verwarming, 49 woningen zijn in
2020 aan de beurt. De overige 44 woningen zitten vervat in een project voor vervangingsbouw of totaalrenovatie.

•

dakisolatie: verschillende fases van plaatsing van dakisolatie zijn intussen afgerond.
De laatste 90 woningen worden aangepakt in de periode 2019-2020. Hiervoor zijn
de werken in enkele proefwoningen reeds uitgevoerd.
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cv met hoogrendementsketel
1291 woningen

93%

Buitenschrijnwerk/
dubbel glas
1383 woningen

100%

Dakisolatie
1318 woningen

Volledig in orde
1025 woningen

95%

74%

Vernieuwing en isolatie van dak- en gevelbekleding in Appelsvoorde, Tielrode.

Verticale renovatie
Voor een deel van onze oudste woningen beslisten we om over te gaan tot totaalrenovatie, daar waar slopen en vervangingsbouw geen optie zijn.
Verschillende renovatieprojecten zijn in uitvoering. Zo zullen de 19 woningen in de
Populierenstraat en de Oostkouterstraat in de loop van 2020 volledig voldoen aan alle
huidige normen qua energieprestatie en woonbehoefte.
Er staan ook nog renovatieprojecten op de planning, zoals Moerheide-Evangeliestraat, de
vrijgekomen woningen in de Landbouwstraat, Tuinbouwlaan, ’t Spinnewiel en
Strijderslaan.
Om ervoor te zorgen dat onze woningen ook in de toekomst voldoen aan alle huidige
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oppervlaktenormen van de VMSW, gecombineerd met de huidige woon- en bouwnormen (o.a. EPB, ventilatie, toegankelijkheid, veiligheid, e.d.), volgt De Zonnige Woonst
de meerjarenplanning om het huidige patrimonium aan te pakken met totaalrenovaties
en/of vervangingsbouw.
In de logica dat een woning ongeveer 60 à 70 jaar meegaat, kunnen we stellen dat we
voor een patrimonium van ca. 1400 woningen, elk jaar 20 à 25 woningen moeten aanpakken. Deze logica hanteren we ook in de financiële modellen. We houden in de
financiële planning rekening met 4.250.000 euro (25 x 170.000 euro/woning) die jaarlijks met een FS3-lening zal gefinancierd worden, gespreid over een periode van 33 jaar.
Om jaarlijks de juiste beslissingen te kunnen nemen, stelden we op basis van het
bouwjaar en de conditiescores van het patrimonium, een aangepaste meerjarenplanning
op. We maken hierbij systematisch gebruik van scorecards. Dit is een tool die de VMSW
in 2017 lanceerde om de kwaliteit van het patrimonium te beoordelen. Op die manier
kunnen we een correcte inschatting maken van de noodzaak van renovaties en/of vervangingsbouw. Bijkomende indicaties in onze beoordeling zijn het aantal weigeringen,
problemen zoals vocht en de spreiding van de werkgebieden.

Energieprestatie
Bij elke wissel van huurder laten we voor de huurwoning een EPC-certificaat opstellen
als de woning er nog geen heeft. De dalende trend in de gemiddelde EPC-waarde
bevestigt onze doorgedreven inspanningen voor een energiezuinig patrimonium.
Deze dalende trend is de laatste twee jaar afgezwakt. Dat heeft te maken met de aankoop van vijftig oudere woningen met een minder goede EPC-waarde. De verschillende
nieuwbouwprojecten die nu in uitvoering zijn, zullen het cijfer verder laten dalen.
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Gerealiseerde renovatieprojecten
Renovatie daken patrimonium perceel 3 - Moerzeke en Tielrode
3 proefwoningen (totaalpakket 38 woningen)
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Start der werken

15/01/2018

Voorlopige oplevering

12/02/2019

Raming

74.484,27 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

65.590,64 euro (excl. btw)

Eindbedrag

65.590,64 euro (excl. btw)

Ontwerper

Evolta, Engineers nv, Moerbeke-Waas

Aannemer

Pema dakwerken bvba, Waasmunster

Totaalrenovatie seniorenwoningen ’t Spinnewiel - Strijderslaan
2 woningen:
Start der werken

02/05/2019

Voorlopige oplevering

25/09/2019

Raming

87.241,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

88.892,07 euro (excl. btw)

Eindbedrag

93.285,51 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Joke Van den Broeck, Hamme

Aannemer

Het Hamse Bouwbedrijf bvba, Hamme

Renovatie rolstoelwoning Strijderslaan
1 woning

1

Start der werken

02/05/2019

Voorlopige oplevering

28/08/2019

Raming

-

Bestelbedrag

32.069,50 euro (excl. btw)

Eindbedrag

32.069,50 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Joke Van den Broeck, Hamme

Aannemer

Het Hamse Bouwbedrijf bvba, Hamme
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Infrastructuurwerken – aanleg voetpaden Neerlandt fase 2
Start der werken

25/02/2019

Voorlopige oplevering

15/07/2019

Raming

45.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

53.261,60 euro (excl. btw)

Eindbedrag

57.130,50 euro (excl. btw)

Ontwerper

Frankie Van den Broeck, Hamme

Aannemer

Theo De Vlieger bvba, Hamme

Plaatsing centrale verwarming fase 2
68 woningen
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Start der werken

07/01/2019

Voorlopige oplevering

28/11//2019

Raming

565.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

542.908,00 euro (excl. btw)

Eindbedrag

458.720,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent

Aannemer

Imersa bvba, Brecht

Renovaties in uitvoering
Renovatie daken partimonium
Perceel 3- Moerzeke en Tielrode
35 woningen
Aanvangsdatum

09/09/2019

Raming

1.131.231,30 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

1.033.711,92 euro (excl. btw)

Ontwerper

Evolta Engineers nv, Moerbeke-Waas

Annemer

Van Severen nv, Knesselare

Stand van zaken 31/12/2019

In uitvoering

Plaatsing centrale verwarming - fase 3
46 woningen
Aanvangsdatum

02/12/2019

Raming

372.725,00 (excl. btw)

Bestelbedrag

328.428,00 (excl. btw)

Ontwerper

Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent

Aannemer

Imversa bvba, Brecht

Stand van zaken 31/12/2019

In uitvoering
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Totaalrenovatie Populierenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat
19 woningen
Aanvangsdatum

18/03/2019

Raming

2.621.669,52 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

2.555.501,93 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Kris Cornelis, Hamme

Aannemer

Recon Bouw nv, Maldegem

Stand van zaken 31/12/2019

Ruwbouwfase

Totaalrenovatie Kerkstraat Waasmunster
2 appartementen
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Aanvangsdatum

23/09/2019

Raming

387.386,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

378.663,60 euro (excl. btw)

Ontwerper

Geert De Groote Architecten bvba, Waasmunster

Aannemer

Alpas nv, Dendermonde

Stand van zaken 31/12/2019

In aanbesteding

Renovaties in ontwerp
Renovatie daken partimonium
Perceel 2 - Vlierkouterwijk en Elversele
54 woningen
Planning

2020-2021

Raming

1.240.673,78 euro (excl. btw)

Ontwerper

Geert De Groote Architecten bvba, Waasmunster

Stand van zaken 31/12/2019

In gunningsfase

Totaalrenovatie Moerheide - Evangeliestraat
4 woningen
Planning

2020-2021

Raming

560.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Nele Boel Architect bvba, Hamme

Stand van zaken 31/12/2019

In ontwerp

Totaalrenovatie Landbouwstraat
5 woningen
Planning

2020-2022

Raming

950.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Hans Rombouts, Hamme

Stand van zaken 31/12/2019

In ontwerp

Totaalrenovatie Tuinbouwlaan (proefwoning)
1 woning
Planning

2020-2022

Raming

200.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Joke Van den Broeck, Hamme

Stand van zaken 31/12/2019

In ontwerp

Renovatie en isolatie achterbouw - Noordstraat
21 woningen
Planning

2020-2022

Raming

282.069,90 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2019

In ontwerp
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Totaalrenovatie Vierschaar 19-21
9 appartementen
Planning

2020-2022

Raming

1.301.498,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

MAN Architecten, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2019

Omgevingsvergunning aangevraagd

Nieuwbouw
In de Slangstraat in het centrum van Hamme werden de 9 koopappartementen opgeleverd op 15 maart 2019. De eindafrekening sloot af met 1.238.478,60 euro, excl. btw.
Een éénslaapkamerappartement is te koop vanaf 143.700 euro, excl. 6% btw. Een tweeslaapkamerappartement wordt te koop aangeboden vanaf 171.000 euro, excl. 6% btw.
De kopers kunnen hun appartement naar keuze afwerken, met of zonder begeleiding van
De Zonnige Woonst. Achteraan is een grote afsluitbare parking.
Er werden al 4 appartementen verkocht.
In de Hoogstraat zijn de werken voor de bouw van 6 huurappartementen gestart op 25
februari 2019. Het voormalige winkelpand van Dreamland werd hiervoor gesloopt.
Er zullen 6 tweeslaapkamerappartementen aangeboden worden.
Ook op de site van gewezen fotograaf Merckpoel, op de hoek van Marktplein met Peperstraat zijn in 2019 de werken voor de bouw van 15 huurappartementen van start gegaan.
Op deze site moest er, na de sloop van het bestaande pand, eerst een archeologisch
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onderzoek uitgevoerd worden. Bij het toekennen van de vergunning werden namelijk
bijzondere voorwaarden opgelegd voor een archeologische prospectie met ingreep in de
bodem.
Uit het sleuvenonderzoek bleek dat er geen intacte graven meer te verwachten waren in
de nabijheid van de Sint-Pieterskerk. Dit betekende dat er in die zone geen vervolgonderzoek nodig was. Wel waren er in de zone achteraan op het terrein verdere opgravingen nodig. Daar werd een gebouwplattegrond teruggevonden die dateert uit de
ijzertijd, ongeveer 800 v. Chr. Deze vondst blijkt toch wel uitzonderlijk en uniek te zijn.
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Archeologen en Erfpunt Vlaanderen zijn sinds maandag 29 juli archeologisch onderzoek
aan het uitvoeren op de werf ter hoogte van het Marktplein en de Peperstraat. Sociale
huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst wil er meergezinswoningen bouwen. Er
was al langer een vermoeden dat er op die site archeologische vondsten konden gedaan
worden, maar dat deze tot 2.500 jaar teruggingen was onverwacht. “Het is vrij uniek om
sporen uit deze tijd te vinden hier in het centrum van Hamme”, zegt Marjolijn de Puydt
van Erfpunt Vlaanderen.
De archeologen en Erfpunt zijn erg opgetogen over de vondst. De woning dateert uit de
vroege ijzertijd, ongeveer 800 voor Christus. Dit bleek al uit vooronderzoek van de plannen, en werd ook effectief werkelijkheid toen ze begonnen met afgraven voor het nieuwe
complex. “We hebben een klein deel van de woning teruggevonden op de werf, iets wat
we totaal niet hadden verwacht”, klinkt het.
Er werden restanten gevonden uit de ijzertijd.
Het is zeer ongewoon dat er pal in het centrum zo een stuk geschiedenis kan worden
blootgelegd. “We weten eigenlijk nog zeer weinig over de ijzertijd, en dat maakt het net
zo uniek”, klinkt het. “Alles wat we nu vinden, brengen we in kaart en zullen we onderzoeken om meer duidelijkheid te krijgen over die tijd.” De woning was groot genoeg om een
heel gezin in onder te brengen. Rond de funderingen van de woning werden verbrande
leem- en houtresten teruggevonden, wat doet vermoeden dat de woning ooit afgebrand
is. Ook deze resten zullen onderzocht worden. Het dak was een schilddak, dat langs elke
kant schuin afliep.
“We gaan nu alles fotograferen, tekenen en verwerken. Daarna verdwijnen waarschijnlijk
alle tekenen onder de grond voor het nieuwe project, maar dit stuk geschiedenis pakken
ze ons alleszins niet meer af”, klinkt het.
Voorwerpen uit 15e en 16e eeuw
De Zonnige Woonst stemde na de ontdekking meteen in om archeologisch onderzoek te
doen op de site. “Archeologisch onderzoek wordt nu bijna altijd uitgevoerd op elke site”,
zegt Jan De Graef, voorzitter van de regionale onroerend erfgoeddienst. “Sleuvenonderzoek is standaard, maar meteen werden er zaken aangetroffen waardoor we verder
zijn gaan zoeken en graven, waardoor we op dit stuk geschiedenis uitkwamen.”
Het Laatste Nieuws, 2 augustus 2019
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In 2018 werden de woningen in de Lindestraat en op de hoek Veld- en Populierenstraat
en Prieel in de Oostkouterwijk gesloopt. Ook hier bleek een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk vooraleer er kon gestart worden met de bouw van de nieuwe
woningen.
Uit het vervolgonderzoek is gebleken dat de opgraving weinig vondstmateriaal opleverde. Hoewel er aardewerk werd aangetroffen, waren slechts tien vondsten bruikbaar
voor diagnostiek of dateringsdoeleinden. Eén van de meest vruchtbare sporen waren
acht stukken handvormig, ‘vroeggrijs’, aardewerk van Middeleeuwse oorsprong. De andere vondsten waren van Romeinse oorsprong. Alle stalen werden overgedragen aan het
Hamse museum Van Bogaert-Wauters.
In het kader van de vernieuwing en heropwaarding van de Oostkouterwijk zal het oude
appartementsgebouw in de Dennenstraat vervangen worden. Om dit nieuwe project te
kunnen realiseren zullen nog 3 woningen in de Populierenstraat gesloopt worden. Op
de site komen vervolgens 27 splinternieuwe huurappartementen met een ondergrondse
parkeergarage. De appartementen worden verdeeld over 3 aparte gebouwen met een
doorsteek, zodat fietsers en voetgangers kunnen passeren. Alle appartementen zullen
bereikbaar zijn met een lift. Er worden 4 appartementen gebouwd met één slaapkamer,
20 appartementen met twee slaapkamers en 3 appartementen met drie slaapkamers.
Het project is momenteel in aanbesteding. De werken starten in 2020. De verhuring
wordt voorzien in de loop van 2022.
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Na deze bouwwerken wordt er gestart met de infrastructuurwerken in de Populierenstraat, Dennenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat.
Aangekochte panden, zoals Kerkstraat 65 en Vierschaar 19-21 in Waasmunster, worden
op de voorgevel na, gesloopt in functie van nieuwbouwprojecten voor sociale verhuring.
De woning Kerkstraat 65 bleek in zeer slechte staat te verkeren. Bovendien was de
voorgevel beschermd en diende deze voor het agentschap Onroerend Erfgoed in de
oorspronkelijke staat hersteld te worden. Achter de te behouden voorgevel wordt een
volledige nieuwbouw gebouwd t.b.v. twee nieuwe huurappartementen, beiden met één
slaapkamer. Dit leunt aan bij de wachtlijsten voor Waasmunster, waarbij we zien dat heel
wat alleenstaanden en koppels zonder kinderen een woonnood hebben. De werken zijn
in uitvoering en zullen in principe eind 2020 afgerond zijn.
Ook de panden Vierschaar 19-21, die in 2018 verworven zijn, zullen worden omgevormd
tot 9 sociale huurappartementen. Hier zal zo goed als alle bestaande bebouwing worden
afgebroken, met uitzondering van de voorgevel. Ook hier moet de historische voorgevel
behouden blijven en waar nodig hersteld. Zo blijft het straatbeeld van de Vierschaar
ongewijzigd. Door zijn ligging in het dorpscentrum heeft het project veel voordelen. Het
is gelegen dichtbij alle winkels en de lijnen van het openbaar vervoer. Ook de directe
aanwezigheid van de openbare parking biedt een groot voordeel. Bij dit project zetten
wij maximaal in op deze pluspunten. Daarnaast willen we dat dit project een meerwaarde biedt voor de gemeenschap door de achterliggende grond optimaal in te richten als
semi-publieke groenzone die aansluit bij het achterliggende park. De toekomstige bewoners die een auto hebben, zullen gebruik kunnen maken van de openbare parking in de
Gentstraat. Er zal een zachte verbinding, bedoeld voor fietsers en voetgangers, gemaakt
worden tussen de parking en de tuin van de appartementen. Door het vermijden van parkeerplaatsen en wegenis kan de ruimte op ons perceel ingericht worden als natuurlijke
speelplaats voor de kinderen en een rust- en samenkomstzone voor de bewoners.
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Tasibel
Ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de Tasibel-site.
Synopsis 2018:
Op 25 april 2018 kondigden we de opdracht aan in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) en
in het Publications Office of the European Union (OPOCE). Geïnteresseerde partijen dienden
uiterlijk op 15 juni 2018 hun interesse kenbaar te maken via het digitale platform
E-Tendering. Vijf kandidaten dienden een dossier in. Deze vijf inschrijvers voldeden aan alle
criteria en werden bijgevolg weerhouden voor de tweede fase.
In de tweede fase werd de inhoud van de opdracht en de wijze van beoordeling van de
offertes verder uitgeschreven in een bestek en vond er voor de vijf inschrijvers een informatievergadering plaats. De kandidaten kregen aansluitend tijd tot 5 november 2018 om hun
offerte in te dienen.
Twee kandidaten dienden hun offerte in en gaven hierover een toelichting aan onze
strategische begeleidingsgroep op 12 november 2018. Onze maatschappij is ondertussen
verder in onderhandeling met deze twee partijen.
Op 6 december 2018 stelde De Zonnige Woonst schriftelijke vragen ter verduidelijking van de
Eerste Offerte aan beide Inschrijvers.
Kandidaten / Inschrijvers
1.

Astor vzw

2.

Consortium van nv Belfius Immo, bvba Abssis, vzw Careteam, Architect Jean-Michel
Huyghe en Conix RDBM Architects

Uiterlijk op 17 januari 2019 dienden de inschrijvers de gestelde vragen te beantwoorden.
Aan de hand van de eerste offerte (zoals verduidelijkt door de beantwoording van de
schriftelijke vragen van De Zonnige Woonst) vond op 29 januari 2019 een eerste onderhandelingsronde met beide inschrijvers plaats.
Vervolgens maakte De Zonnige Woonst een geconsolideerd, tweede bestek op dat zij op
6 februari 2019 aan de inschrijvers bekendmaakte. Op basis hiervan werden zij uitgenodigd om een tweede offerte in te dienen. Op 18 februari 2019 dienden beide inschrijvers
hun tweede offerte in.
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De ingediende offertes werden grondig beoordeeld op inhoudelijk, financieel en
juridisch vlak door zowel De Zonnige Woonst als de diverse begeleidende experten.
In het rangschikkingsverslag werden in de offerte van het consortium van nv Belfius
Immo, bvba Abssis, vzw Careteam, Architect Jean-Michel Huyghe en Conix RDBM
Architects substantiële onregelmatigheden vastgesteld, met als gevolg dat hun offerte
als substantieel onregelmatig moest worden beschouwd en bijgevolg moest worden
geweerd.
In het rangschikkingsverslag werden er geen substantiële onregelmatigheden vastgesteld in de offerte van Astor vzw en werd er op 8 april 2019 beslist om Astor vzw aan
te duiden als voorkeursbieder. Naar aanleiding van deze beslissing werden de finale
contractbesprekingen met vzw Astor opgestart (periode mei-september).
Rekening houdend met bovenstaande onderhandelingsmomenten diende de voorkeursbieder begin september haar BAFO (Best And Final Offer) in te dienen.
De officiële einddatum van de verhuring van de site Tasibel was donderdag 5 september
2019. Op deze datum verliet de firma Tasibel nv de loodsen én de burelen.
Ondertussen werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Dergelijke
overeenkomst heeft als voorwerp de samenwerking tussen beide partijen te regelen met
betrekking tot het project, waarbij de partijen streven naar het optimaal integreren van
het project in de bestaande gemeentelijke context en publieke infrastructuur.
In oktober 2019 vond een laatste onderhandelingsmoment plaats in functie van het
finaliseren van het BAFO en de samenwerkingsovereenkomst. Eind oktober 2019 ontvingen we een laatste gecoördineerde versie van het BAFO en een laatste ontwerp van
de samenwerkingsovereenkomst en werd geconcludeerd dat beide voldeden aan o.a. de
projectdefinitie, het bestek en de verwachtingen van De Zonnige Woonst.
Begin november volgde de finale gunningsbeslissing. De overheidsopdracht voor de aanduiding van een opdrachtnemer voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de
Tasibel-site ten behoeve van De Zonnige Woonst te Hamme werd gegund aan vzw Astor.
Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst richtten De Zonnige Woonst en
vzw Astor een stuurgroep op. Deze stuurgroep heeft als doel om op regelmatige tijdstippen bijeen te komen, de voortgang van het project, alsook verbeteringsvoorstellen in het
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licht van het optimalisatiefonds te bespreken en eventuele discussiepunten te behandelen en op te lossen. De stuurgroep is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van De
Zonnige Woonst en twee vertegenwoordigers van Astor.
Naast een stuurgroep is er ook een bouwteam. Het bouwteam is een samenwerkingsverband tussen de ontwerper, de bouwheer en de aannemer. Het betreft een samenwerkingsplatform waarin de deelnemers – met behoud van ieders zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid en zonder overdracht van bevoegdheid – hun specifieke ervaring
en deskundigheid inbrengen en op elkaar afstemmen, om (dat deel van) het project
optimaal en kwalitatief te kunnen uitvoeren.
Gezien de specifieke aard en omvang van het Tasibel-project, heeft De Zonnige Woonst
de heer Lionel Eeckhout, een specialist/expert uit de bouwtechnische sector, aangesteld
als vertegenwoordiger in het bouwteam.
Bodemsanering / Brownfield
Op 19 november 2019 kwam de stuurgroep van de Brownfieldconvenant ’83 HammeTasibel’ samen en werd er voorgesteld om vzw Astor te laten toetreden tot het convenant
middels een addendum.
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Gerealiseerde koopwoningen
Koopappartementen Slangstraat 20
9 koopwoningen
Aanvangsdatum

29/05/2017

Datum voorlopige oplevering

15/03/2019

Raming

1.080.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

1.149.308,75 euro (excl. btw)

Eindbedrag

1.238.478,61 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Kris Cornelis, Hamme

Aannemer

Everaert-Cooreman nv, Overmere

Huurwoningen in uitvoering
Vervangingsbouw Lindestraat + infrastructuur
8 appartementen en 12 woningen
Aanvangsdatum

03/09/2018

Raming gebouw

2.801.510,73 euro (excl. btw)

Raming infrastructuur

240.674,22 euro (excl. btw)

Bestelbedrag gebouw

2.529.385,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag infrastructuur

239.627,96 euro (excl. btw)

Ontwerper

ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Aannemer gebouw

Vekemans en zoon nv, Baasrode

Aannemer infrastructuur

Theo De Vlieger bvba, Hamme

Stand van zaken 31/12/2019

Ruwbouwfase,
start infrastructuur gepland in januari 2020.
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Vervangingsbouw Veldstraat – Populierenstraat – Prieel
24 appartementen
Aanvangsdatum

1/10/2018

Raming

4.468.482,88 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

4.258.089,77 euro (incl. btw)

Ontwerper

ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Aannemer

Everaert-Cooreman nv, Overmere

Stand van zaken 31/12/2019

Ruwbouwfase

Huurappartementen Hoogstraat
6 appartementen
Planning

23/09/2019

Raming

1.020.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

1.026.650,14 euro (excl. btw)

Ontwerper

Evolta Engineers nv, Moerbeke-Waas

Aannemer

Hero Construct nv, Dendermonde

Stand van zaken 31/12/2019

Ruwbouwfase
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Huurappartementen Marktplein 46 – Peperstraat 1 en 5
15 appartementen
Planning

21/01/2019

Raming

2.583.111,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

2.475.853,33 euro (excl. btw)

Ontwerper

NERO Architecten bvba, Gent

Aannemer

Everaert-Cooreman nv, Overmere

Stand van zaken 31/12/2019

Gebouw gesloopt

Huurwoningen in ontwerp
Vervangingsbouw appartementen Dennen- en Populierenstraat + infrastructuur
27 appartementen
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Planning

2020 - 2022

Raming appartementen

4.357.057,00 euro (excl. btw)

Raming infrastructuur

1.271.172,00 euro (incl. btw)

Ontwerper

S3 Architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2019

Aanbestedingsfase

Huurwoningen Posthoorn - Gasmeterstraat
16 woningen
Planning

2021 - 2022

Raming

3.000.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2019

In ontwerp

Huurwoningen Populierenstraat en Veldstraat
3 woningen
Planning

2020 - 2022

Raming

631.635,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

S3 Architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2018

Omgevingsvergunning

Huurwoningen Tasibel
63 woningen
Planning

2022-

Raming

8.810.000 euro (excl. btw)

Ontwerper

Astor vzw / Osar

Stand van zaken 31/12/2019

In schetsontwerp

73

Investeringen
In 2019 werd er 40.016.126,58 euro (excl. btw) besteed en gebudgetteerd aan gerealiseerde en/of geplande projecten:
•

•

32.158.944,90 euro in nieuwbouw
›

1.238.478,61 euro gerealiseerd

›

10.908.269,80 euro in uitvoering

›

20.012.196,49 euro in ontwerp

7.857.181,68 euro in renovatie
›

706.796,15 euro gerealiseerd

›

3.917.641,85 euro in uitvoering

›

3.232.743,68 euro in ontwerp

nieuwbouw - gerealiseerd

3,1%

renovatie - gerealiseerd

1,8%

nieuwbouw - in uitvoering
renovatie - in uitvoering

9,8%

nieuwbouw - in ontwerp

50,0%

renovatie - in ontwerp
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27,3%

8,1%

Overzicht afrekeningen gerealiseerde projecten
Project

aantal
woningen
3

bestelbedrag

eindbedrag

wijziging

65.590,64

65.590,64

0,00

wijziging
(%)
0,00%

Totaalrenovatie
’t Spinnewiel/Strijderslaan

2

88.892,07

93.285,51

4.393,44

4,94%

Renovatie rolstoelwoning
Strijderslaan 173

1

32.069,50

32.069,50

0,00

0,00%

Infrastructuurwerken –
aanleg voetpaden Neerlandt fase 2

nvt

53.261,60

57.130,50

3.868,90

7,26%

Plaatsing centrale verwarming fase 2

68

542.908,00

458.720,00 -84.188,00

-15,51%

Koopappartementen Slangstraat 20

9

1.149.308,75

1.238.478,61 89.169,86

7,76%

Totaal projecten opgeleverd in 2019

83

1.932.030,56

1.945.274,76 13.244,20

0,69%

Renovatie daken patrimonium
perceel 3 - Moerzeke en Tielrode

Alle bedragen staan in euro excl. btw.
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Klantgerichtheid
100 jaar sociaal wonen
In 2019 bestond sociaal wonen 100 jaar. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) en de Vlaamse Vereniging van Huisvestingsmaatschappijen (VVH) organiseerden
verschillende activiteiten om de ontwikkeling van sociaal wonen in beeld te brengen.
Ook de gemeente Hamme en de sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst
lieten deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo stelden zij voor elke geïnteresseerde Hammenaar een brochure ter beschikking over de ontwikkeling van sociaal
wonen tussen 1919 en 2019.
De brochure brengt een stukje geschiedenis, boeiende verhalen en interviews met
mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met sociaal wonen te maken hebben. Sociaal
wonen is immers veel meer dan het voorzien van een sociale woning voor mensen die
het nodig hebben. Het gaat over buurten maken, samen leven, verbondenheid en minder
eenzaamheid.
In november 2019 kon je in het nieuwe gemeentehuis een bezoekje brengen aan een
gratis tentoonstelling die de evoluties in het sociaal wonen in de 19de en 20ste eeuw
vertelt tegen een achtergrond van sociale en economische veranderingen, architectuur,
beleid, huishoudelijk comfort en technologie. Bedoeling was een idee te geven hoe de
vroegere arbeiderswoningen eruit zagen, hoe de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog gebeurde, hoe het comfort geëvolueerd is en hoe sociaal wonen er in de toekomst zal gaan uitzien.
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Feestelijke inhuldiging kunstwerk “Geknoopt” van Herman Claus
(Slangstraat-Duytschaever)
Op vrijdag 10 mei 2019 vond de inhuldiging van het kunstwerk ‘Geknoopt’ plaats. Het
kunstwerk is van de hand van de Hamse kunstenaar Herman Claus en siert voortaan de
gevel van ons nieuwe appartementsgebouw in de Slangstraat 20 te Hamme.
Het appartementsgebouw bevindt zich op de hoek van de Slangstraat en de Guillaumestraat, op de plaats van het voormalig pand van fotograaf Duytschaever. Met het
kunstwerk ‘Geknoopt’ verwijst Herman Claus naar de naam van de nieuwe residentie,
‘Théodore Vermeire’. Deze voormalig burgemeester (1801-1860) was touw- en olieslager.
Zijn naam is zowel verbonden met het industriële verleden van Hamme als met de maatschappelijke betrokkenheid. Op het einde van zijn leven werd hij benoemd tot Ridder in
de Leopoldsorde voor zijn sociale verdiensten, zorg en armoedebestrijding.
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Buurtfeest Oostkouter en buurtfeest Schuttershof 50 jaar
De Zonnige Woonst draagt buurtactiviteiten een warm hart toe. In de zomer van 2019
gingen er twee buurtfeesten door in de wijk Oostkouter en Schuttershof. De Zonnige
Woonst ondersteunde deze fijne initiatieven met een financiële bijdrage.

Oostkouter infomomenten “Kom buurten in een vernieuwde Oostkouterwijk”
Niets is zo belangrijk dan je goed voelen in je woning. Speciaal voor huurders die zo lang
mogelijk zelfstandig willen wonen, bieden we hen comfortabele, aangepaste woningen
met één of twee slaapkamers aan.
In oktober 2019 organiseerde De Zonnige Woonst twee infomomenten over de
Oostkouterwijk, waar we zo’n 100 huurhuizen en -appartementen aan het (ver)bouwen
waren. Bij een hapje en een drankje kregen geïnteresseerde buurtbewoners tekst en
uitleg over dit project.

Communicatie
We blijven de klemtoon leggen op persoonlijk contact. Onze medewerkers grijpen zo
veel mogelijk gelegenheden aan om een telefoongesprek te voeren of een bezoek af te
leggen. Dit is tijdsintensief, maar het meest doeltreffend. Bij vragen of aanpassingen aan
de huurprijs sturen we zo veel mogelijk aan op een afspraak, zodat we de nodige tijd
kunnen uittrekken om toelichting te geven. Via extra controlebezoeken bij uitgevoerde
werken, deels door externe deskundigen, deels door onze eigen medewerkers, volgen we
de kwaliteit van de herstellingen op. We stellen vast dat huurders dit erg waarderen. Het
is een moment waarop we kleine gevoeligheden vernemen en suggesties en/of
opmerkingen van huurders samen kunnen bespreken.
Het drukwerk van onze maatschappij bestaat ondertussen uit een vast aanbod. De infofolder rond huurprijsberekeningen en de info- en inschrijvingsbrochure werden in 2019
herwerkt. De infobrochure behandelt steeds andere thema’s. De inschrijvingsbrochure
legt van A tot Z uit wat er allemaal komt kijken bij het traject van inschrijving tot het
huren van een woning. De visitatiecommissie (zie verder onder controleprocedures)
prees de kwaliteit van deze brochure in haar visitatierapport en draagt de brochure naar
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voor om kans te maken op een ‘goede praktijk’ voor de sector.
Onze website werd in 2019 bezocht door 7742 personen, een stijging van 51.7% t.o.v.
vorig jaar (5105 personen). We plaatsten 32 nieuwsberichten online (t.o.v. 29 in 2018).
We publiceerden in 2019 regelmatig over onze werking in lokale infobladen zoals
Haminfo, De Vierschaar, De Kleine Wuiten en De Nieuwe Omroeper. Via deze kanalen
bereiken we een breed publiek.
Enkele thema’s die in 2019 aan bod kwamen zijn: 100 jaar sociaal wonen en de
feestelijke inhuldiging van het kunstwerk “Geknoopt” van Herman Claus in de Slangstraat.
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Klachtenbeheer
Conform het decreet van 1 maart 2006 inzake klachtenbeheer dient elke sociale huisvestingsmaatschappij een klachtenregister bij te houden. Door het volgen van een vaste
procedure willen we controleren of en in welke mate de bewoners respons krijgen op de
door hen gemelde problemen. De klachtenprocedure van onze maatschappij werd aangepast na een beslissing van de raad van bestuur op 23 september 2013. Het registreren
en wegwerken van klachten moet resulteren in een beter woongenot.
We maken een duidelijk onderscheid tussen klachten ten aanzien van de maatschappij
enerzijds en gewone klachten gerelateerd aan (al dan niet) verrichte handelingen van
huurders. Deze laatste worden behandeld door onze sociale dienst. Ook de meldingen
met betrekking tot fraude worden afzonderlijk behandeld en geregistreerd.
Onderstaande tabel toont de cijfergegevens van de klachten ten aanzien van de maatschappij, met een verwijzing naar voorgaande jaren.
2015

2016

2017

2018

2019

15

16

9

8

12

12

16

8

7

9

3

0

1

1

3

11

12

6

4

9

1

4

2

3

0

11

11

6

4

9

0

1

0

0

0

administratieve klacht

2

1

2

1

2

sociale klacht

0

0

0

1

0

technische klacht

9

11

4

2

7

totaal aantal klachten t.a.v. de maatschappij
(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

Het aantal klachten is opnieuw gestegen t.o.v. de laatste twee jaar.
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Drie klachten werd als onontvankelijk beschouwd:
•

twee klachten via de gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot het onderzoek naar buitenlandse eigendommen. Deze dossiers maken nog deel uit van een
beroepsprocedure.

•

één klacht kwam van een kandidaat die het niet eens was met het lokale toewijzingsreglement.

Alle ontvankelijke klachten zijn (deels) gegrond. Hieronder volgt een korte bespreking
van de behandelde, ontvankelijke klachten:
2 administratieve klachten
•

Eén dossier betrof de tussenkomst in de lediging van een septische put. De betreffende huurder deelt een put met zijn bovenbuur, die weigerde om de factuur van
lediging (op initiatief van de benedenbuur naar aanleiding van een probleem) mee
te betalen. Onze maatschappij betaalde dit deel van de factuur en vordert dit bedrag
terug van de betrokken bovenbuur.

•

Eén huurder rappelleerde onze technische dienst bij het uitblijven van de herstelling van een lek en kreeg onterecht de onvriendelijke boodschap dat één melding
volstaat en men geduld moet hebben. Wij hebben hiervoor onze excuses aangeboden.

7 technische klachten
Vier klachten hadden te maken met de staat van de woning:
•

Vocht- en schimmelproblematiek: Het ging om een dossier waar al eerder onderzoek
werd uitgevoerd en waarbij op basis van de resultaten werd beslist om de woning
als proefwoning te nemen en om de werken tijdens de volgende fase van isolatie
en renovatie van daken uit te voeren. Op het moment van de klacht gingen deze
werken net van start. De huurders beslisten de huur op te zeggen en het resultaat
van de werken niet meer af te wachten.

•

Staat van de woning bij intrek: twee huurders klaagden over een te lange
behandeltermijn van de problemen aan de woning die bij de aanvang van de huur
waren vastgesteld. We voerden een extra plaatsbezoek uit en drongen bij onze
aannemers aan op een spoedige uitvoering.

•

Geen cv: er werd een woning met een niet-conforme gaskachel verhuurd. Na een
plaatsbezoek werd deze verwijderd. De plaatsing van cv in de woning zit in het
project ‘plaatsing cv - fase 3’. Op het moment van de klacht waren de werken net
gegund. We vroegen de aannemer om in deze woning te starten.
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Twee klachten hadden betrekking op de staat van de werf van 19 woningen in de
Oostkouter- en Populierenstraat. Eén kwam via de gemeente, één van een aanpalende
eigenaar. Wij hebben meermaals aangedrongen bij de aannemer om de werf netjes
achter te laten en ook goed af te sluiten. Wij betrokken hierbij ook de architect en de
veiligheidsconsulent.
Alle gemelde, gegronde of deels gegronde klachten uit 2019 zijn intussen ook (deels)
opgelost. We streven ernaar om klachten zo snel mogelijk te behandelen en niet te laten
aanslepen. Daarom geven we de voorkeur aan contact via e-mail of telefoon. Zo kunnen
we de ernst van de situatie en de reactie van de betrokkene op onze beslissing beter
inschatten.

Aanpassingen / specifieke werking in 2019 in functie van de klanttevredenheid
•

We streven naar een optimale aanspreekbaarheid in al onze communicatie, waarbij
we zoveel mogelijk aansturen op persoonlijk contact. We streven naar een intensief
contact met onze huurders door elke gelegenheid aan te grijpen voor een huisbezoek of telefoongesprek en door het organiseren van gerichte infosessies en
huurdersactiviteiten. Onze medewerkers zijn ook vlot bereikbaar.

•

In functie van een strikte opvolging van responstijden bij herstellingen, werken we
steeds met een maandelijkse controle van de openstaande opdrachten en met een
sms ter bevestiging van een opdracht aan onze huurders.

•

Door het uitvoeren van zowel interne als externe controles zetten we in op nazicht
van de kwaliteit van de uitgevoerde werken en peilen we naar tevredenheid bij de
huurder. Deze werkwijze werpt duidelijk zijn vruchten af en we zetten deze verder. In
2019 verstuurden we 25 controleopdrachten.

•

Tijdens het jaarlijkse huurdersoverleg in november 2019 nodigden we nieuwe
huurders uit en evalueerden we het proces van de opstart. Daarnaast werd het
model van het nieuwe huurboekje afgetoetst. De opmerkingen en extra input
worden mee verwerkt alvorens we met het nieuwe huurboekje in testfase gaan.

•

Klachten bereiken ons hoofdzakelijk via e-mail (8 van 12). We kunnen dus vaststellen dat het postvak dat hiervoor werd aangemaakt, zijn doel bereikt. We verwijzen
ernaar in onze jaarlijkse infobrochure, in onze nieuwe inschrijvingsbrochure en op
onze website. Het e-mailadres werd omgevormd naar
kunnenwejehelpen@dezonnigewoonst.be. Dit om de negatieve connotatie van het
woord ’klachten’ te vermijden en te kiezen voor een meer constructieve naamgeving,
waarbij we benadrukken dat we steeds op zoek willen gaan naar een oplossing.
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•

We zijn gestart met structurele tevredenheidsmetingen. Bij het inschrijvingsproces meten we onze NPS-score (Net Promotor Score) bij nieuwe kandidaathuurders via een online enquête. De meest recente NPS-score was 67.
In 2020 willen we dit in eerste instantie verder uitrollen naar het opstartproces van
nieuwe verhuringen en in tweede instantie naar het uitvoeren van herstellingen.
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Controleprocedures
Interne controle
Sinds 2015 past onze maatschappij een aangepaste werkwijze toe voor wat betreft de
interne controle. De boordtabel met prestatie-indicatoren wordt na afsluiting van elk
kwartaal besproken door de raad van bestuur.
Naast de standaardcontroles die ingebed zitten in de reguliere werking, vond er in
2019 een grondig extra nazicht plaats van:
•

28 jaarlijkse huurprijsberekeningen op datum van 1 januari.

•

17 tussentijdse huurprijsherzieningen.

•

370 facturen.

•

206 interne en 9 externe controlebezoeken van werkbons.

Enkele kleine opmerkingen en aandachtspunten werden met de betrokken medewerkers besproken en aangepakt.
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2de visitatieronde
In opdracht van de Vlaams minister van Wonen wordt elke sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) sinds 2012 doorgelicht onder de naam ‘visitatie’. Drie onafhankelijke
experten controleren daarbij onze werking op verschillende vlakken, opgedeeld in zes
prestatievelden. Zij geven een beoordeling aan de hand van een vastgelegd draaiboek
voor alle maatschappijen.

De zes prestatievelden:
Beschikbaarheid van woningen

Kwaliteit van de woningen en woonomgeving

•

De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen.

•

De SHM verwerft gronden en panden om sociale

de renovatie, de verbetering, aanpassing of

woonprojecten te realiseren.

vervanging van het sociaal woningpatrimonium,

De SHM stemt haar aanbod af op de noden van

waar nodig.

•

•

De SHM staat in voor het onderhoud, het herstel,

verschillende groepen.
Sociaal beleid
Betaalbaarheid
•

De SHM bouwt prijsbewust.

•

De SHM verhuurt prijsbewust.

•

De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan
bewoners.

•

De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke
woonzekerheid.

Financiële leefbaarheid
•

De SHM is financieel leefbaar.

•

De SHM beheerst haar kosten goed.

•

De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachter-

•

De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en
pakt ze aan.

•

De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale
huurprojecten en bij wijkbeheer.

stal, sociale fraude en domiciliefraude.
•

De SHM heeft en gebruikt een goed financieel
plan.

Klantgerichtheid
•

De SHM informeert burgers snel en duidelijk.

•

De SHM informeert beleidsinstanties en andere
belanghebbende organisaties snel en duidelijk.

•

De SHM meet de tevredenheid van klanten.
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In de vorige visitatieronde (2012) beoordeelde de visitatiecommissie de prestaties van
De Zonnige Woonst overwegend als goed. Enkel voor het betrekken van bewonersgroepen en voor het meten van de klantentevredenheid werd een ‘voor verbetering
vatbaar’ toegekend. Het aantal aanbevelingen was beperkt tot een vijftal.
De Zonnige Woonst zag dit visitatierapport als een uitdaging en zocht op haar eigen
wijze naar een systeem om aan de verbeterpunten te werken.
Na een intensieve voorbereiding door medewerkers en raadsleden, ging in september
2018 de volgende visitatie in onze kantoren door. Er vonden gesprekken plaats met
bestuurders, huurders, medewerkers en organisaties waarmee we samenwerken.
Het definitieve rapport van de visitatiecommissie bereikte ons op 25/01/2019 en
vermeldt de volgende zaken:
“De Zonnige Woonst stelt steeds haar huisstijl centraal: de nabijheid tot de huurders ziet
De Zonnige Woonst als een sterkte, directe communicatie met de huurder als een plicht,
huurders persoonlijk en intensief aanspreken op hun verplichtingen als een uitgangspunt. De uitdrukkelijke keuze van De Zonnige Woonst om klantencommunicatie centraal
te zetten en haar beleid steeds te verbeteren wordt in de operationele doelstelling
‘klanten informeren’ zichtbaar.” Op deze operationele doelstelling geeft de visitatiecommissie dan ook een ‘zeer goed’ als quotering, evenals op ‘prijsbewust verhuren’ en ‘financiële leefbaarheid’. De prestaties op de andere OD’s zijn allen goed, er zijn geen OD’s met
een ‘voor verbetering vatbaar’. Wel geeft de visitatiecommissie een aantal aanbevelingen.

Een goede financiële leefbaarheid door inzicht in en opvolgen van de risico’s
De Zonnige Woonst beschikt over een evenwichtige financiële exploitatie, die voortkomt
uit een efficiënt beheer, onderhoud, renovatie, ontwikkeling (en verkoop) van haar
patrimonium. Inkomsten uit de koopprojecten en lagere personeelskosten hebben een
gunstig effect op de liquide middelen. De huuractiviteit genereert een cashflow die ruim
voldoende is om de negatieve cashflow van de algemene werking te compenseren.
De Zonnige Woonst haalt daarbij aantoonbare efficiëntiewinsten. Ze heeft een goed
inzicht in haar kostenstructuur en in de evolutie van de kosten over de tijd. Zo slaagt ze
erin het ontstaan, de evolutie en de samenstelling van de huurdersachterstallen alsook
van de huurlasten te kennen én deze te beperken.
De Zonnige Woonst zet in op een strikte opvolging van de werven, vanaf de gronden tot
de definitieve oplevering.
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De Zonnige Woonst voorziet telkens de nodige speling om onverwachte en onvoorzienbare meerkosten tijdens de uitvoering op te vangen binnen het subsidiabel leningsplafond. De Zonnige Woonst zet de nodige competenties in om de bouwprojecten in
goede banen te leiden, leert uit de opgedane ervaring en maakt alle betrokkenen mee
verantwoordelijk. In haar meerjarige financiële planning zijn alle lopende en geplande
huur- en koopprojecten tot en met 2026-2027 opgenomen, evenals de voorziene budgetten voor de uitgaven en de onderhouds- en herstellingswerken.

Klare taal gaat samen met de huurder meenemen in het verhaal
De Zonnige Woonst hecht veel waarde aan klare taal. De brochure ‘Van inschrijven tot huren van een woning’ is een goed voorbeeld van hoe een SHM op een beknopte en visuele
wijze aan woningzoekenden de ‘spelregels’ van de ingewikkelde sociale huurwetgeving
kan schetsen. Ze wordt door de visitatiecommissie dan ook naar voor geschoven als een
goede praktijk. In haar brieven verwoordt De Zonnige Woonst wat van de huurder wordt
verwacht en waar hij hiervoor terecht kan. Brieven bevatten steeds een uitnodiging tot
gesprek.
De Zonnige Woonst vindt het dan ook niet genoeg dat in de mondelinge en schriftelijke
communicatie wordt uitgegaan van een klaar taalgebruik, maar verwacht dat de huurder wordt meegenomen in het verhaal. Directe communicatie en huisbezoeken staan
centraal, naast duidelijke afspraken en het aanbieden van kansen en mogelijkheden. Op
deze directe wijze slaagt De Zonnige Woonst erin om de procedure huurdersachterstallen
consequent toe te passen, het aantal huurders met een achterstal gelijk aan of groter dan
3 maanden huur sterk te beperken en uithuiszettingen te vermijden.
Vanuit die betrokkenheid met de huurder en het streven naar professionaliteit zocht De
Zonnige Woonst naar een eigen vorm van werken met bewonersgroepen. Sinds 2014
wordt jaarlijks een steekproef van een vooraf bepaald type huurders uitgenodigd voor
een gesprek. Dit levert De Zonnige Woonst een klankbord om de kwaliteit van haar
dienstverlening te toetsen en te zoeken naar verbetermogelijkheden. De visitatiecommissie beveelt De Zonnige Woonst aan om aanvullend op deze wijze van bewonerswerking én tevredenheidsmeting ook periodiek een brede en anonieme huurdersbevraging te organiseren, en om huurdersoverleg of bewonersbetrokkenheid een meer
permanent en in de organisatie ingebed karakter te geven.
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Dienstverlening verbeteren vormt een permanente uitdaging
De Zonnige Woonst zoekt steeds naar mogelijkheden om haar werking te verbeteren.
Krijgt ze bijvoorbeeld van huurders te horen dat de communicatie over en de opvolging
van de herstelwerken beter kan, dan zet ze een systeem op om hieraan tegemoet te
komen. Zo controleert de technische dienst consequent de uitgevoerde onderhouds- en
herstelwerken met een kostprijs van meer dan 1.000 euro. Dit systeem heeft het bijkomend voordeel van een huisbezoek en een gesprek met de huurder. Daarbovenop
wordt een vooropgesteld aandeel van alle werken (2%) extra gecontroleerd door een
externe expert. Dit heeft het voordeel dat de eigen meting wordt bijgestuurd.
Dit systeem is voor de visitatiecommissie een goede praktijk, die ook door andere SHM’s
kan worden toegepast. De huurder verneemt per sms tijdig welke aannemer de werken
zal uitvoeren. Van de huurders en woonactoren zijn dan ook vooral positieve geluiden te
horen over de kwaliteit van de onderhouds- en herstellingswerken en over de communicatie hierrond.
De samenwerking met lokale besturen, administraties en diensten is positief.
De Zonnige Woonst zoekt hierbij naar kansen. Samenwerken met externe diensten is
optimaal op dossierniveau. Zeker in de gemeente Hamme kennen de diensten elkaar en
zijn ze op elkaar afgestemd. Deze bijna vanzelfsprekende samenwerking maakt dat De
Zonnige Woonst minder strategische samenwerkingsafspraken of -overeenkomsten heeft.
De visitatiecommissie beveelt aan om de samenwerking inhoudelijk-strategisch breder uit te werken en te verankeren, waarbij over het hele actieterrein diensten worden
betrokken. De SHM kan bijvoorbeeld de procedure huurdersachterstallen voorleggen
aan de (sociale werkers van de) drie betrokken OCMW’s en het CAW om zo deze tekst te
verfijnen alsook elkaars mogelijkheden en verwachtingen uit te klaren.

Ambitie is een leidmotief
In Temse is verdere expansie moeilijk. Hier ligt het aandeel sociale huur hoger dan de
door het BSO vooropgestelde 9% én kijkt de gemeente voor nieuwe projecten uitsluitend naar de SHM WoonAnker Waas. De Zonnige Woonst zoekt verder naar groeimogelijkheden en start de opbouw van een patrimonium in Waasmunster, waarbij ze het
gemeentebestuur overtuigt van haar innovatieve aanpak.
In Hamme vormt de aanpak van de Tasibel-site een belangrijke en complexe uitdaging.
Tasibel is een fabriekssite in het centrum van de gemeente, waar de bedrijfsactiviteiten
stap voor stap worden afgebouwd.
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De Zonnige Woonst staat in voor de aankoop van de gronden en voor de regie bij deze
ontwikkeling. De realisatie wordt gedeeld met private projectontwikkelaars. Door in het
verhaal een zorgcomponent toe te voegen, krijgt de gemeente Hamme een vernieuwend
woonaanbod.
De Zonnige Woonst heeft meerdere kernversterkende projecten lopen, waarbij ze vaak
grotere woningen vervangt door appartementen met twee slaapkamers. Hierdoor kan De
Zonnige Woonst meer huishoudens huisvesten én tegemoet komen aan de grote vraag
naar dit type woningen. De Zonnige Woonst heeft historisch een vrij groot aandeel aan
woningen en appartementen met drie slaapkamers of meer (52%). Tegelijk valt op dat
grote gezinnen langer moeten wachten voor een aanbod dan de kleinere huishoudens.
De verklaring ligt deels in het hoog aantal onderbezette woningen in dit segment en de
geringe mobilisatie van deze huurders naar rationeel aangepaste (kleinere)
woningen. De visitatiecommissie beveelt De Zonnige Woonst dan ook aan om mutatie
uit onderbezette woningen te stimuleren, in het bijzonder uit de grotere woningen.
Daarnaast krijgt De Zonnige Woonst de aanbeveling de frictieleegstand verder terug te
dringen door het verhuurproces verder te optimaliseren.
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Jaarrekening
Cijfers uit de jaarrekening
Activa

Boekjaar 2019

Boekjaar 2018

Vaste activa

21/28

90.442.488,80

86.745.386,47

Vlottende activa

29/58

8.705.651,21

9.149.406,11

Totaal van de activa

20/58

99.148.140,01

95.894.792,58

Boekjaar 2019

Boekjaar 2018

10/15

32.520.913,52

31.333.542,49

16

1.248.752,54

1.218.638,52

Schulden

17/49

65.378.473.95

63.342.611,57

Totaal van de passiva

10/49

99.148.140,01

95.894.792,58

Boekjaar 2019

Boekjaar 2018

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen en uitgestelde
belastingen

Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten

70/76A

7.204.664,32

8.206.056,90

Bedrijfskosten

60/66A

5.916.813,14

7.295.970,11

Bedrijfswinst

9901

1.287.851,18

910.086,79

Te bestemmen winst van het
boekjaar

9905

615.136,29

335.016,07

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 bestaat uit tien financiële kengetallen of ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren berekend worden. De kengetallen omvatten de vier belangrijkste
aspecten van de financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit,
rentabiliteit en kostenbeheersing. Via een systeem van scores en wegingen bevat het
eindresultaat een score op 60 punten. Hoe hoger de score, hoe beter de indicatie van de
financiële gezondheid.
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In 2019 ontvingen we de FiGi van 2018 op basis van de boekjaren 2018, 2017 en 2016,
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 bedraagt 48,5 op 60, wat een
heel goede score is..

Normering ratio’s FIGI 201

Ratio

2016

2017

2018

Current ratio

0,50

0,50

0,50

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 vreemd vermogen op lange termijn
door operationele cashflow uit gewone
bedrijfsuitoefening

1,00

1,00

1,00

Operationele marge uit de gewone
bedrijfsuitoefening

0,50

0,50

1,00

Exploitatiecashflowmarge

1,00

1,00

0,50

Cost/income-ratio uit de gewone
bedrijfsuitoefening

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Liquiditeit

Solvabiliteit

Rentabiliteit

Kostenbeheersing
Werkingskosten als % van de bedrijfsinkomsten
Legende:
0
voor verbetering vatbaar		

0,50

behoorlijk		

1,00

goed

FiGi 2016: 50/60 - FiGi 2017: 50,50/60
Onze maatschappij scoort voor alle indicatoren positief. Voor de indicator
‘kostenbeheersing’ zijn we in 2016 gestart met een budgetplan voor kleine investeringen
en voor onderhoud en herstel. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Onze maatschappij
scoort op dit onderdeel opnieuw behoorlijk.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de
CVBA met sociaal oogmerk De Zonnige Woonst over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019 (RPR Gent, afdeling Dendermonde –
BTW BE 0405.085.262)
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de CV De Zonnige
Woonst (de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons
verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.
Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene
vergadering van 3 juni 2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons
mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. Wij hebben de wettelijke controle van de
jaarrekening van de CV De Zonnige Woonst uitgevoerd gedurende twaalf opeenvolgende
boekjaren.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de balans op 31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van
het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van
€ 99.148.140,01 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een te bestemmen winst
van het boekjaar van € 615.136,29.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de
financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden
(ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze
standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd,
met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
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Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de
voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verantwoordelijkheden 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 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.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven,
het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband
houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan
het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de
vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van
zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief
kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na.
Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid
waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft
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genomen of zal nemen.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is
groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van
fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle,
met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de
effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan
gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

•

het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controleinformatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan
over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven.
Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de
Vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;

•

het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening,
en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen
weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.
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Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende
onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor 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, vanaf 1 januari 2020,
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm
(herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, het jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van
bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen, vanaf 1 januari 2020, het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen  en van de statuten te verifiëren, alsook
verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel
dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk
voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of
het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist
vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
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Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig
artikel 3:12; § 1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel
qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen, waaronder
deze betreffende de informatie inzake de lonen en de vormingen, en bevat geen van
materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij
beschikken in het kader van onze opdracht.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar
zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.
De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.
Andere vermeldingen
•

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 en verenigingen zijn gedaan
of genomen.

•

De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Sint-Niklaas 12 mei 2020
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA (BV onder het WVV)
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Jurgen Lelie
Bedrijfsrevisor
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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 Staatblad van
4 januari 2016 onder het nummer 16000406;

bevestigt de raad van bestuur dat tijdens het dienstjaar 2019 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 2018
enerzijds gericht op de uitbreiding van het aanbod van sociale woningen en anderzijds
op de grondige renovatie van de bestaande woningen.
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Beslissingen van de algemene vergadering
8 juni 2020
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 2019, inclusief verwerking van
het resultaat
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de
algemene vergadering om de jaarrekening afgesloten op 31/12/2019 goed te keuren.
Winstverdeling 2019 (in euro)
692 100

toevoeging overige reserves

614.848,04 euro

694 000

vergoeding van het kapitaal

288,25 euro

à 131 100

bijzondere reserves

614.848,04 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 2019.

4. (Her)enoeming bestuurders
In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van
bestuur 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 2023:
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•

Filip Boelaert, afgevaardigde van de gemeente Hamme;

•

Etienne De Prijcker, afgevaardigde van de gemeente Hamme;

•

Hilde Van de Voorde, afgevaardigde van de gemeente Temse.

De Zonnige Woonst
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
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