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Voorwoord

Op 13 maart 2017 werd ik aangesteld als nieuwe voorzitter van De Zonnige Woonst. De 

vroegere	voorzitter,	Paul	Van	De	Casteele,	besliste	eerder	dat	het	tijd	was	om	de	fakkel	

door te geven. 

De ontvangst op het kantoor van De Zonnige Woonst was zeer hartelijk. De meeste 

medewerkers, met de directeur in het bijzonder, waren mij al bekend. Ook met de 

maatschappij	zelf	was	ik	al	enige	tijd	vertrouwd.	De	opstart	verliep	zeer	vlot.	Na	een	

maand	actief	geweest	te	zijn,	ben	ik	officieel	opgenomen	door	alle	leden	van	de	raad	van	

bestuur, waarvoor mijn oprechte dank. Het voorzitterschap is een intensieve, bijkomende 

activiteit die ik met veel enthousiasme en ambitie opneem. De steun die ik hierbij van 

het	thuisfront	ontvang	is	zeker	niet	onbelangrijk.	

De	bestuursleden	en	de	medewerkers	hebben	de	afgelopen	jaren	hard	gewerkt.	De	

Zonnige Woonst bekleedt een benijdenswaardige positie binnen de sector van sociale 

huisvestingsmaatschappijen.

De	toezichthoudende	overheid	was	in	haar	verslag	dan	ook	zeer	positief	over	de	werking	

van	De	Zonnige	Woonst.	Op	financieel	vlak	is	onze	maatschappij	gezond	en	de	huur-

achterstal	is	significant	laag.	Onze	medewerkers	leveren	hiervoor	continue	inspanningen	

door elk dossier van nabij op te volgen.

Op	advies	van	de	visitatiecommissie	heeft	De	Zonnige	Woonst	enorm	geïnvesteerd	in	

Hamme en Waasmunster (meer dan 8 miljoen euro). Op 31 december 2016 bezat De 

Zonnige Woonst 38 woningen in Waasmunster. Het is onze ambitie om nog verder te 

investeren in Waasmunster. De opendeurdagen van de gerenoveerde sociale huurwonin-

gen	waren	zeer	succesvol.	Onze	maatschappij	heeft	dan	ook	sterk	ingezet	op	de	promotie	

ervan.

Naast de totaalrenovatie van oudere woningen zet De Zonnige Woonst ook de komende 

jaren verder in op nieuwbouw. Het nieuwbouwcomplex ‘residentie Dr. Hylebos’ op het 

Varkensmarktje	was	een	voltreffer.	Talrijke	nieuwbouwprojecten	werden	in	2016	op-

gestart	en/of	afgewerkt.	

Eén van onze doelstellingen is het beperken van de leegstand. Er staan veel kandidaten 

op	de	wachtlijst	maar	toch	trof	het	mij	dat	er	zoveel	woningen	geweigerd	worden.	

Het	masterplan	Tasibel	wordt	concreter.	Nu	het	RUP	(Ruimtelijk	UitvoeringsPlan)	is	goed-

gekeurd, kan de sanering binnenkort van start gaan. Eén van onze uitdagingen is om de 

samenwerking	met	de	gemeente	Hamme	nog	verder	te	verfijnen	op	het	vlak	van	vergun-

ningsbeleid.

Tot	slot	wens	ik	iedereen	die	in	de	werking	van	het	voorbije	jaar	betrokken	was,	oprecht	

te bedanken voor hun inzet.

Etienne De Prijcker

Voorzitter
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Doel van de vennootschap 

Volgens artikel 4 van de statuten:

De vennootschap heeft als doel:

1. de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, 

inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor 

een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen,  

eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun 

integratie in de lokale woonstructuur; 

2. bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen 

of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te 

slopen en te vervangen; 

3. gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de 

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale 

huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en 

personen met een handicap; 

4. de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en  

vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen 

onder de voorwaarden, vastgelegd in artikel 41, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en  

eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.
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Organisatie 

Bestuur

Raad van bestuur

De	bestuurdersmandaten	worden	als	volgt	verdeeld	(cfr.	statutenwijziging	van	 

7 december 2015):

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

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

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

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

Hamme;

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

Vertegenwoordigers openbare sector

Paul Van de Casteele, voorzitter gemeente Hamme

Robert Saerens, eerste ondervoorzitter (tot 27 september 2016)

 gemeente Hamme 

Filip	Boelaert	(vanaf	3	oktober	2016)	 gemeente Hamme

Rudiger Vervaet gemeente Hamme

Guy Heirwegh (tot 8 mei 2016) gemeente Hamme

Jean-Pierre	Van	Der	Vorst	(vanaf	9	mei	2016)	 gemeente Hamme

Marleen Van Holewinckel  gemeente Hamme

Chris Vervaet gemeente Temse  

Kathleen De Bondt OCMW Hamme

Goedele De Cock provincie Oost-Vlaanderen
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Vertegenwoordigers andere inschrijvers

Gwennie Bogaert-De Clercq  vzw Vooruitzicht Liberale Werken 

 Hamme

Martina Heymans Socialistische Aktie Hamme 

Lucrèce Colman Beweging.net Hamme

Paul Verschelden, tweede ondervoorzitter particulier

Désiré Cloostermans-Huwaert (tot 27 september 2016) 

 particulier

Hilde	Cloostermans	-	Huwaert	(vanaf	3	oktober	2016) 

 particulier

Marcel De Grave (tot 27 september 2016) particulier

Koen Mettepenningen, eerste ondervoorzitter	(vanaf	29	september	2016) 

 particulier 

Annemie Moens (tot 3 mei 2016) particulier

Marita	De	Medts	(vanaf	10	mei	2016)	 particulier

Directeur

Guy Van Gucht

De raad van bestuur vergaderde in 2016 op: 

11	januari	 1	februari	 14	maart

11 april 2 mei 9 mei 

6 juni 4 juli 5 september 

3 oktober 7 november 5 december 

19 december
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Directiecomité

Paul Van de Casteele voorzitter

Robert Saerens (tot 27 september 2016) eerste ondervoorzitter

Koen	Mettepenningen	(vanaf	29	september	2016)	 eerste ondervoorzitter

Paul Verschelden tweede ondervoorzitter

Marcel De Grave (tot 27 september 2016) directielid

Marleen	Van	Holewinckel	(vanaf	3	oktober	2016)	 directielid

Rudiger Vervaet directielid

Guy Van Gucht directeur

Het directiecomité vergaderde in 2016 op: 

7 januari 28 januari 3 maart 

23 maart 28 april 9 mei 

2 juni 23 juni 30 juni 

1 september 8 september 27 september 

29 september 27 oktober 1 december 

19 december



6

Aandeelhouders

De huidige vennoten, per 31 december 2016, met hun respectievelijke aandelen, zijn: 

Naam aandeelhouder Nominale waarde 
kapitaal in euro

Aandelen Gestort in euro

Aandeelhouders openbare sector

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

Aandeelhouders sociale organisaties

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

Andere aandeelhouders

Cloostermans-Huwaert Désiré 250,00 20 62,50

Colman Lucrèce 250,00 20 62,50

De Bondt Kathleen 250,00 20 62,50

De Clercq Koen 250,00 20 62,50

De Geyter Michel 250,00 20 62,50

De Grave Marcel 250,00 20 62,50

De Grave Paula 250,00 20 62,50

De	Graef	François 250,00 20 62,50

De Pillecyn Norbert 250,00 20 62,50

Drieghe Etienne 250,00 20 62,50

Huylebroeck Raoul 250,00 20 62,50

Laureys Jo 250,00 20 62,50

Mettepenningen Koen 250,00 20 62,50

Moens Annemie 250,00 20 62,50

Reuse André 250,00 20 62,50

Reyntjens Marie-Jeanne 250,00 20 62,50

Saerens Robert 250,00 20 62,50

Van de Casteele Paul 250,00 20 62,50

Van	De	Velde	Jozef 250,00 20 62,50

Van Den Broeck André 250,00 20 62,50
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Naam aandeelhouder Nominale waarde 
kapitaal in euro

Aandelen Gestort in euro

Van Haver Patrick 75,00 6 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

Totaal 28.825,00 2306 7.206,25

De nominale waarde van één aandeel bedraagt 12,50 euro.
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Personeel

Algemene leiding

Guy Van Gucht directeur

Het beloningspakket omvat salarisschaal A 213 (38.030 euro - 54.780 euro) van de 

Vlaamse Overheid, een dienstwagen, maaltijdcheques en een groepsverzekering.

Administratief personeel

Sociale dienst

De medewerkers van de sociale dienst zijn Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur, 4/5 

tewerkstelling), Lien Sap (4/5 tewerkstelling) en Veerle Staelen (4/5 tewerkstelling). 

Hun takenpakket omvat o.a.:

• de verwerking van nieuwe inschrijvingen en de opvolging van het inschrijvings-

register;

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

huurwoning;

• de opstart van nieuwe verhuringen: aanbod van een woning, opmaak van de huur-

overeenkomst en de 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;

• de opvolging van betalingen van de maandelijkse huur en de begeleiding bij  

huurachterstal	(o.a.	afbetalingsplannen,	gerechtelijke	dossiers…);

• de opvolging van meldingen over de woonomgeving;

• de herhuisvesting van huurders bij een totaalrenovatie.
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Interne dienst

Nathalie De Bruyne en Katrijn Cools (4/5 tewerkstelling) vormen samen de interne dienst. 

Zij zijn verantwoordelijk voor:

• de	boekhouding	en	de	financiële	planning;

• de	berekening	en	de	afrekening	van	de	huurlasten;

• de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen;

• de communicatie;

• de verslaggeving van de bestuursorganen;

• de behandeling van klachten ten aanzien van de maatschappij;

• de uitwerking en opvolging van procedures en de interne controle.

Technische dienst

Jonas Ingels, Nico Van Meersche (in dienst tot en met 5 augustus 2016), Evy Smet (4/5 

tewerkstelling)	en	Erwin	Van	Puyenbroeck	(officieel	in	dienst	vanaf	1	januari	2017)	zijn	

de medewerkers van de technische dienst. Zij staan in voor:

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

• de opmaak van plaatsbeschrijvingen bij vertrekkende huurders;

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

• de planning en opvolging van de uitvoering van renovaties;

• de planning en opvolging van de uitvoering van nieuwbouwprojecten;

• de verwerking van inschrijvingen voor sociale koopwoningen en kavels;

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

Maurits Verdonck is huisbewaarder van de residentie Rubso in de Veldstraat 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. Op 1 januari 2016 

werd Paul De Pillecyn huisbewaarder van de site Slangstraat-Posthoorn in Hamme.

Zij nemen als huisbewaarder volgende taken op:

• het	signaleren	en	opvolgen	van	technische	defecten	aan	de	gemeenschappelijke	

delen;

• toezicht	op	het	opruimen	van	zwerfvuil	en	het	onderhoud	van	afvallokalen;

• het ruimen van sneeuw en het bestrijden van ijzel voor de inrit van de ondergrondse 

garages	en	fietsenbergingen;

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

• toezicht	op	het	naleven	van	afspraken;

• het	informeren	van	de	bewoners	over	onze	werking	en	de	buurt.

Opleidingen

Het personeel van De Zonnige Woonst volgt regelmatig opleidingen.  

Hierbij volgt een overzicht van de gevolgde opleidingen in 2016.

Opleiding Datum Duur Aantal personen

Informatica

SocioPack 2020 25/02/2016 3u 8

SocioPack 2020 - evaluatie  
i.s.m. Volkshaard Gent

23/05/2016 2u 3

Management & sociale economie

SHM’s in beweging 26/02/2016 6u 1

Plaatsbezoek project assistentie- 
woningen Hoog Mosscher Kortrijk

29/02/2016 3u 4

Thematische	dag	Wonen	gemeente	
Hamme

10/05/2016 3u 1

Financiële	planning	VMSW 28/11/2016 4u 2

Van gelijk hebben naar gelijk krijgen - 
overtuigen zonder manipuleren

22/11/2016 8u 1

Vakantierechten 24/11/2016 2u 1

Evaluatie Kaderbesluit Sociale Huur 
VVH

31/08/2016 4u 1
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Opleiding Datum Duur Aantal personen

Technische opleidingen

Sociale koop VMSW 11/01/2016 2u 3

Timemanagement 20/01/2016 8u 2

Overheidsopdrachten:	focus	op	 
sociale huisvestingsmaatschappijen

27/01/2016 7u 3

Sociale koop SHM Denderstreek 23/02/2016 3u 4

Kruispuntbank Sociale Zekerheid via 
nieuwe tool VMSW

01/03/2016 2,5u 3

Teambuilding 14/03/2016 7u 8

Woonforum	2016 18/03/2016 7u 9

Sociale leningen: Elk zijn huis 11/04/2016 2u 2

Hoe omgaan met asbest? 22/04/2016 4u 2

Werken in onroerende staat en aan-
dachtspunten btw

25/04/2016 3,5u 1

Intervisie verhuurdiensten:  
huurachterstallen en onbeheerde 
nalatenschappen

26/05/2016 7,5u 2

Tevredenheidsmetingen	via	tool	
VMSW

21/06/2016 3,5 2

Domiciliefraude:	toelichting	door	de	
toezichthouder

22/06/2016 3u 2

EFRO-subsidies 18/08/2016 2u 1

Technisch	forum	 13/09/2016 8u 2

Overheidsopdrachten: workshop 
raamovereenkomsten

29/09/2016 3u 1

Projectontwikkeling sociale  
huisvesting

04/10/2016  
06/10/2016

15u 2

Decreet omgevingsvergunning 21/10/2016 4u 2

Jaarlijkse bijscholing EHBO 16/12/2016 4u 1
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Controleprocedures

Interne controle

In	2015	werkte	onze	maatschappij	een	aangepaste	regeling	uit	voor	wat	betreft	de	

interne controle. De nieuwe procedures zijn nu meer dan een jaar in voege en worden 

driemaandelijks opgevolgd door de raad van bestuur.

Naast de standaard controles was er een grondig nazicht van :

• 30 huurprijsberekeningen voor 1 januari 2016;

• 15 van de 43 tussentijdse huurprijsberekeningen;

• 26 dossiers uit de ingave van de huurlasten voor 2016;

• 343	van	3283	facturen	die	afgetoetst	werden	aan	de	procedure;

• 107 herstellingswerken boven de 1.000 euro excl. btw, ter plekke gecontroleerd door 

een technische medewerker;

• 85 herstellingswerken, ter plekke gecontroleerd door een externe deskundige (t.a.v. 

1663 werkopdrachten in 2016).

Eventuele opmerkingen en aandachtspunten werden met de betrokken medewerkers 

besproken en aangepakt.

Inspectie

In	mei	2016	voerde	de	toezichthouder	een	steekproef	uit	op	de	gunning	van	de	aanstel-

ling van een architect voor de renovatie van 2 woningen in de Landbouwstraat. 

Het dossier verliep in overeenstemming met de wetgeving op overheidsopdrachten en 

aanverwante	reglementering	en	gaf	geen	aanleiding	tot	verdere	opmerkingen.

Globaal toezicht: Toezicht Wonen Vlaanderen

In de raad van bestuur van 2 mei 2016 werd de vernieuwde werkwijze van het Agent-

schap	Wonen	Vlaanderen	afdeling	Toezicht		(voorheen	RWO	afdeling	Toezicht)	toegelicht.	

Onze	maatschappij	gaf	toen	aan	te	willen	deelnemen	aan	het	globaal	toezicht	in	het	 

najaar van 2016. Op 1 juli 2016 vond een intakegesprek plaats waarbij de toezichthou-

ders het doel, de benodigde documenten en de tijdsinvestering toelichtten. Aansluitend 

kreeg onze maatschappij een maand de tijd om de nodige documenten digitaal aan te 

leveren.

Tussen	12	en	22	september	2016	vond	in	onze	kantoren	het	onderzoek	plaats.	Op	20	

oktober 2016 ontvingen we een evaluatierapport met een actielijst en de vraag om de 

werkwijze van het globaal toezicht te evalueren. 

De	globale	eindbeoordeling	was	positief.	Uiteraard	zijn	er	altijd	punten	die	vatbaar	zijn	
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voor verbetering. De toezichthouders hebben hun bevindingen uitgebreid mondeling en 

schriftelijk	toegelicht	op	de	raad	van	bestuur	en	in	het	48	bladzijden	tellende	deel	2	van	

het eindrapport.

Het secretariaat ging ondertussen aan de slag met de actiepunten. De uitwerking moet 

rond zijn op 31 mei 2017.

Klantgerichtheid

Schriftelijke communicatie

De infobrochure is al enkele jaren een vaste waarde in onze communicatie naar (poten-

tiële)	huurders	en	kopers.	Tijdens	het	huurdersoverleg	gaven	de	huurders	aan	dat	ze	de	

inhoud erg nuttig vinden. De brochure is zo opgebouwd dat ze gericht is naar kandidaat-

huurders,	kandidaat-kopers	en	bestaande	huurders.	In	2016	legden	we	de	focus	op	

volgende thema’s: 

• uitleg over de voorrangsregels bij  

toewijzingen;

• info	over	de	brandverzekering;

• een	moestuin	huren	of	zelf	aanleggen;

• schildertips;

• inrichting van de tuin;

• brandveiligheid: interview met de brandweer- 

commandant van Hamme en veiligheidstips.

We besteden ook al enige tijd extra aandacht aan het gebruik van klare taal in onze 

(standaard)brieven. We blijven ze permanent screenen en verbeteren waar mogelijk.

We werkten enkele infofiches uit die de brieven aan huurders kunnen begeleiden. We 

deden hierbij een beroep op cartoonist André Nollet om een aantal belangrijke elemen-

ten	visueel	in	de	verf	te	zetten:

• uitleg	over	de	huurlasten,	verzonden	met	de	afrekening	van	de	huurlasten	2015;

• uitleg over de huurprijsberekening, verzonden met de berekening van de huurprijs 

voor 2017;

• steekkaart met de belangrijkste elementen uit het reglement van inwendige orde 

die we bij het overhandigen van de sleutels bij een nieuwe verhuring samen met de 

huurder	overlopen	en	die	een	plaats	krijgt	in	het	infobakje	in	de	woning.

De Zonnige 
Woonst

De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
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Onze website werd in 2016 bezocht door 3899 personen. We voegden een extra 

module	toe	om	te	informeren	over		de	lopende	publicaties	van	overheidsopdrachten.	

Verder	werden	bestaande	pagina’s	verfijnd.	We	schakelden	onze	mailboxen	over	naar	

de	domeinnaam	@dezonnigewoonst.be	naar	analogie	met	onze	website	in	functie	

van een heldere communicatie.

Ook de Ziezo-brochure	heeft	verder	vorm	gekregen.	Dit	boekje	zorgt	ervoor	dat	er	

minder discussie ontstaat over verantwoordelijkheden bij technische problemen.

Wanneer	een	huurovereenkomst	beëindigd	wordt,	gaat	een	medewerker	op	‘voorcon-

trole’.	Hierbij	vertellen	we	de	huurder	welke	werken	hij	zelf	nog	in	orde	moet	brengen.	

Er	worden	een	aantal	forfaitaire	prijzen	toegepast	(vastgelegd	in	de	raad	van	bestuur	

van 04/07/2016) voor veel voorkomende klusjes die ten laste van de huurder zijn, 

maar	vaak	niet	uitgevoerd	zijn	(bv.	ledigen	van	de	septische	put).	De	forfaitaire	 

prijzen laten het toe om de terugbetaling van de huurwaarborg vlotter te laten verlo-

pen.

  1

ZieZo!...
Handig boekje voor huurders

herstellingen en onderhoud van de woning
alles wat kan/mag/moet

Een garage is geen opslag- of 
werkplaats: enkel uw voertuig mag 
hier staan.

Er gelden strikte regels voor het 
plaatsen van een schotelantenne.

Uw privétuin moet groen blijven: 
verharding van terras of tuinpad 
mag niet meer dan 40% van de 
tuinoppervlakte bedragen en kan 
enkel na toestemming.

Dit overzicht bevat slechts een samenvatting van de belangrijkste punten van het reglement van inwendige orde. 
Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar het document dat u ontving en ondertekende bij het afsluiten van de 
huurovereenkomst.

RICHTLIJNEN VOOR 
DE HUURDER

DOEN

Verwarm enkel met centrale  
verwarming of met een gaskachel 
met CO-beveiliging.

Verlucht en verwarm uw woning 
regelmatig om schimmel te  
voorkomen.

Onderhoud uw tuin goed en  
regelmatig: snoei hagen, bomen of 
coniferen en laat ze niet hoger dan 
2m groeien.

Dien een schriftelijk aanvraag- 
formulier in om veranderings- 
werken aan of in uw woning of 
tuin uit te voeren - pas na goed-
keuring mag u starten.

OPLETTEN

De Zonnige Woonst cvba

Rozenhoed 1 · 9220 Hamme
tel: 052-470 471

info@dezonnigewoonst.be
www.dezonnigewoonst.be

!


!


!


!


!


!


!
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Ten	slotte	publiceren	we	regelmatig	over	onze	werking	in	lokale infobladen zoals 

Haminfo,	De	Vierschaar	en	De	Kleine	Wuiten.	Via	deze	kanalen	bereiken	we	een	breder	

publiek. Enkele thema’s die al aan bod gekomen zijn: tussentijdse actualisatie, verhuur 

van garages en moestuinen, stand van zaken van specifieke	projecten,	aanbestedingen,	

uitnodigingen	voor	opendeurdagen…

De Vierschaar, editie december 2016
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Mondelinge communicatie

Overleg en contact met (kandidaat-)huurders

Onze medewerkers grijpen elke gelegenheid aan voor een telefoongesprek of bezoek. 

Persoonlijk	contact	is	tijdsintensief,	maar	het	meest	doeltreffend.	Via	extra	controle-

bezoeken bij uitgevoerde werken, deels door externe deskundigen, deels door onze eigen 

medewerkers, volgen we de kwaliteit van de herstellingen op. We stellen vast dat onze 

huurders dit erg waarderen. Het is een moment waarop we kleine gevoeligheden  

vernemen	en	suggesties	en/of	opmerkingen	van	huurders	in	groep	kunnen	bespreken.

We nodigden onze huurders opnieuw uit voor verschillende huurdersactiviteiten: open-

deurdagen in de Schoolstraat in Hamme en in de Zuidermolen in Waasmunster, Molen-

wijkfeesten	in	Waasmunster,	inhuldiging	van	het	kunstwerk	De	Nar	en	de	residentie	 

dr. H. Hylebos in de Schoolstraat in Hamme. Het zijn momenten waarop we in een andere 

context	in	contact	komen	met	onze	(kandidaat-)huurders…

In december 2016 vond een derde huurdersoverleg plaats.  

We nodigden een groep huurders uit die in de loop van 2016 hun intrek namen in een 

huurwoning	van	onze	maatschappij.	De	focus	van	het	gesprek	lag	op	het	traject	van	

inschrijving	tot	het	aanbod	van	en	de	intrek	in	de	woning.	Tot	slot	kwam	ook	de	ervaring	

met de buurt aan bod. In het overleg werden verschillende opmerkingen en suggesties 

naar voor geschoven. Enkele voorbeelden: belang van blijvend communiceren over de 

planning van werken, uitleg over inzet van budgetten, aandachtspunten voor nieuw-

bouwprojecten…	Het	secretariaat	ging	aan	de	slag	met	de	opmerkingen.
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Klachtenmanagement
In 2016 registreerde De Zonnige Woonst 16 klachten ten aanzien van de maatschappij. 

Dit	aantal	blijft	stabiel	in	vergelijking	met	vorige	jaren.	

2016 2015 2014 2013 2012

totaal aantal klachten t.a.v. maatschappij 

(klachtendecreet)

16 15 15 18 13

klachten volgens ontvankelijkheid

 ontvankelijke klachten 16 12 13 15 12

 onontvankelijke klachten 0 3 2 3 1

ontvankelijke klachten volgens gegrondheid

 gegronde / deels gegronde klachten 12 11 10 14 11

 ongegronde klachten 4 1 3 1 1

gegronde en deels gegronde klachten volgens oplossing

 opgelost / deels opgelost 11 11 10 7 9

 onopgelost 1 0 0 7 2

gegronde en deels gegronde klachten volgens categorie

 administratieve klacht 1 2 2 3 2

 sociale klacht 0 0 0 0 0

 technische klacht 11 9 8 11 9

De raad van bestuur besprak de klachtenbehandeling van 2016 in haar zitting van  

9 januari 2017.

Binnen het klachtendecreet registreren we 2 klachten die betrekking hebben op de  

administratie. Technische klachten (11) komen opnieuw het meeste voor: een te lange 

behandeltermijn	of	het	niet-naleven	van	afspraken	door	een	aannemer	zijn	de	voor-

naamste redenen voor huurders om hun ongenoegen te uiten.

Van de 11 technische klachten waren er 6 ten aanzien van een aannemer. In 2016 waren 

er veel projecten met betrekking tot de isolatie van de daken. Hieruit kwamen 3 klachten. 

We zijn van mening dat deze miniem zijn in verhouding tot wat hier gerealiseerd werd: 

152	woningen	zijn	vanaf	nu	voorzien	van	een	beter	comfort.	Het	tijdelijk	ongemak	dat	

door deze werken is veroorzaakt, is iets waar onze huurders even door moeten. We doen 

er uiteraard alles aan om dit tot een minimum te beperken en maken deze bezorgdheid 

ook uitgebreid over aan de betrokken aannemers.
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De 5 andere technische klachten handelden over onze eigen diensten. Deze klachten 

hadden	hoofdzakelijk	betrekking	op	een	te	lange	behandeltermijn.	Na	het	vertrek	van	

één van onze technische medewerkers in het najaar, moest onze technische dienst het 

werk tijdelijk met 2 i.p.v. 3 personen opvangen. Dit had uiteraard gevolgen voor de goede 

opvolging van responstijden. We schakelden daarom meer externe deskundigen in voor 

de controle van werken. Nu een nieuwe medewerker in dienst getreden is, kan de regu-

liere interne werking opnieuw van start gaan.

Het	blijft	een	permanent	aandachtspunt	voor	de	technische	dienst	om	meldingen	van	

nabij op te volgen en bij te sturen. Bij opdrachten boven de 1.000 euro gaat een mede-

werker ter plekke kijken naar de staat van de uitgevoerde werken. In 2016 zorgde dit 

voor meer dan 100 extra contactmomenten waarbij we ook kunnen luisteren naar op-

merkingen van de huurder. Onze medewerkers stellen vast dat de huurder deze controle 

erg	waardeert	en	er	geen	probleem	van	maakt	om	hiervoor	een	extra	afspraak	te	maken.	

In 2016 gingen externe deskundigen op onze vraag 85 opdrachten controleren. We 

maken uit hun verslagen op dat deze huisbezoeken de kwaliteit en de tevredenheid van 

de huurder bevorderen. We stellen ook vast dat bij de meeste gecontroleerde werken de 

kwaliteit	positief	werd	beoordeeld.

Informeren	blijft	het	belangrijkste	instrument	om	ongenoegen	te	voorkomen.	De	jaar-

lijkse	infobrochure,	de	infofiches,	de	Ziezo-brochure,	onze	vernieuwde	website	en	de	

regelmatige contactmomenten zorgen ervoor dat we kort op de bal kunnen spelen. 

Klachten	bereiken	ons	hoofdzakelijk	via	e-mail	(14	van	16).	Het	specifieke	postvak	dat	

hiervoor	werd	aangemaakt	(klachten@dezonnnigewoonst.be),	heeft	zijn	doel	bereikt.	We	

verwijzen	er	naar	in	onze	jaarlijkse	infobrochure	en	op	onze	website.	De	2	resterende	

klachten kwamen via de Vlaamse Ombudsdienst. 



19

Patrimonium 

Verwerving

Onze maatschappij houdt permanent het aanbod van onroerende goederen binnen de 

regio in de gaten. Alle aangeboden voorkoop- en wederinkooprechten worden door de 

directieraad	geëvalueerd.	In	2016	beoordeelden	we	31	voorkoop-	en	wederinkoop- 

rechten.

Zo kochten we de sociale koopwoning Rozenhoed 7 in Hamme terug in. Het gaat om een 

gelijkvloerse woning met 3 slaapkamers, aanpasbaar voor rolstoelgebruikers.

Op 7 januari 2016 kocht onze maatschappij een pakket van 21 woningen in de Noord-

straat in Hamme.	Het	gaat	om	rijwoningen	met	2	slaapkamers	en	een	afzonderlijke	

garagebox in de tuin. 15 woningen waren op het moment van aankoop verhuurd volgens 

de private huurwetgeving. Onze maatschappij verwelkomde deze huurders en schakelde 

8 contracten om naar sociale huur. De huurders die niet aan de voorwaarden voldeden, 

zijn	ofwel	op	eigen	initatief	vertrokken	ofwel	kregen	ze	een	opzegbrief	volgens	de	mo-

daliteiten in hun huurovereenkomst. De technische dienst maakte een dossier op voor de 

vervanging van het buitenschrijnwerk om de woningen zo snel mogelijk te voorzien van 

dubbele	beglazing.	Deze	werken	zullen	begin	2017	afgerond	kunnen	worden.	Eind	2016	

werd ook al dakisolatie geplaatst.

In 2015 trad De Zonnige Woonst in overleg met de gemeente Waasmunster en het 

OCMW om hun sociale woningen in de Kerk- en Rivierstraat in Waasmunster over te 

nemen. De gemeente wil immers de coördinatie van de activiteiten m.b.t. de sociale huur 

niet langer op zich nemen. Op 30 maart 2016 en 19 april 2016 werden de akten van 

aankoop ondertekend.  
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We kochten:

• een appartementsgebouw in de Kerkstraat 88 (3 appartementen met 1 slaapkamer 

en 1 appartement met 3 slaapkamers). Het gebouw dateert van 1999. 

• een appartementsgebouw in de Rivierstraat 38/40 (1 appartement met 1 slaapkamer 

en 1 appartement met 3 slaapkamers). Het gebouw dateert van 2006.

• een te renoveren woning in de Kerkstraat 65.

Sinds de aankoop van deze wooneenheden beschikt onze maatschappij over  

38 woningen in de gemeente Waasmunster, waarvan 37 in verhuring. Voor de woning in 

de Kerkstraat werd een renovatiedossier opgestart.

Kerkstraat 65
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Inventaris onbebouwde gronden

Oppervlakte (in m2) Waarde (in euro)
Hamme

Oostkouterwijk 466 5.277,06

Slangstraat 18a en 20* 902 320.000,00

Weststraat 231 152.000,00

Marktplein 46 / Peperstraat 1 en 5* 354 631.000,00

Posthoorn - Gasmeterstraat 2230 6.374,27

Broekstraat 693 193.000,00

Tasibel* 47876 3.525.000,00

Museumstraat 790 175.000,00

Kruisbeeldstraat 2520 126.000,00

Neerlandt 5408 270.000,00

Hoogstraat* 590 352.000,00

Totaal 62060  5.755.651,33

*Waarde inclusief gebouwen

Voor de gronden in de Slangstraat, Weststraat, Marktplein/Peperstraat, Posthoorn-Gasme-

terstraat, Broekstraat, Museumstraat en Hoogstraat zijn er al concrete bouwplannen.

Overzicht huurwoningen

In 2016 realiseerden we 24 nieuwe huurappartementen en kochten we 23 huurhuizen 

en 6 huurappartementen aan.

Het aantal huurwoningen (huizen en appartementen) is sinds 2010 gestegen met 9,5 %.

Aantal huurwoningen per 31/12/2016 1405

 903 huizen 

 502 appartementen

Aantal autobergplaatsen (garages, carports, ondergrondse autostaanplaatsen) 

  507  

 waarvan 8 voorbehouden als  

	 fietsenberging.
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Aantal woningen in huur per regio

Type huurwoning op basis van het aantal slaapkamers 

Ons patrimonium bestaat voor 44% uit 3-slaapkamerwoningen. Bij nieuwbouwprojecten 

leggen we de klemtoon op 2-slaapkamerwoningen omwille van de grote vraag en het 

eerder beperkte aanbod.

aantal slaapkamers 1 2 3 4

huizen 133 120 528 122

appartementen 234 189 79 0

Hamme
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222

Hamme
Evangeliestraat
22

Hamme
Le Lis

32

Hamme
Moerzeke - Kastel
117

Hamme
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30
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Oostkouterwijk

178

Hamme
Veldstraat

54

Hamme
Vigor-Wuitens

265

Hamme
Vlierkouterwijk

227

Hamme
Zogge - Sint-Anna
61

Hamme
Kaaldries

Geemstraat

41

Temse
Elversele

31 Temse
Tielrode

53
Waasmunster

38
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Ouderdom van de woningen

Bovenstaande verdeling werd opgemaakt volgens datum van eerste bewoning na nieuw-

bouw	of	totaalrenovatie.	De	huurwoningen	die	sinds	2000	tot	nu	in	gebruik	werden	

genomen, maken 23% uit van het volledige aanbod. Doordat we de komende jaren de 

oudste woningen (1950-1959 en 1960-1969, ca. 24% van het volledige aanbod) vol-

ledig gaan renoveren, zal het percentage van de huurwoningen die sinds 2000 tot nu in 

gebruik werden genomen, stelselmatig stijgen..

Overzicht koopwoningen en bouwgronden

Verkocht patrimonium

In 2016 verkochten we 3 huurwoningen aan zittende huurders. We kochten 1 verkochte 

woning terug in. De raad van bestuur attesteerde 7 koopaanvragen van zittende huurders.  

Aantal woningen: 649   

 236 huurwoningen

 462 koopwoningen, waarvan 49 teruggekocht

Aantal garages: 11

Aantal kavels: 125
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Aantal woningen verkocht per regio

In 2016 is er 1 woning verkocht in de Vlierkouterwijk en 2 woningen in de Vigor Wuitens- 

wijk,	wat	een	totaal	maakt	van	649	verkochte	woningen. 	Het	grootst	aantal	verkochte	

woningen situeert zich in de Vlierkouterwijk.

De totale verkoopopbrengst voor deze 3 woningen bedraagt 600.000,00 euro wat neer-

komt op een gemiddelde opbrengst van 200.000,00 euro per woning.

Hamme
Evangeliestraat
14 Hamme

Le Lis
10

Hamme
Moerzeke - Kastel

58

Hamme
Noordstraat

18

Hamme
Oostkouterwijk

115
Hamme

Vigor-Wuitens
45

Hamme
Vlierkouterwijk

223

Hamme
Zogge - Sint-Anna
21

Temse
Elversele

72 Temse
Tielrode

73
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Inschrijvingsregisters kandidaat-kopers

Aantal inschrijvingen per register

Huis / appartement 2013 2014 2015 2016
Hamme (centrum) 20 38 - -

Hamme Zuid - - 5 15

Hamme Oost - - 6 27

Hamme West - - 5 15

Marktplein - - 4 10

Slangstraat/Gasmeterstraat - - 4 21

Hoogstraat/Museumstraat - - 3 19

Tasibel - - 7 20

Moerzeke en Kastel 3 9 3 10

Sint-Anna en Zogge 3 7 2 6

Temse (Elversele en Tielrode) 3 5 1 5

Waasmunster - - 4 7

TOTAAL 29 59 44 155

Aantal inschrijvingen per register

Kavels 2013 2014 2015 2016
Hamme (centrum) 4 6 - -

Hamme Zuid - - 1 2

Hamme Oost - - 0 1

Hamme West - - 1 2

Marktplein - - 0 0

Slangstraat/Gasmeterstraat - - 0 0

Hoogstraat/Museumstraat - - 0 0

Tasibel - - 1 2

Moerzeke en Kastel 2 2 0 0

Sint-Anna en Zogge 2 3 0 0

Temse (Elversele en Tielrode) 0 0 2 2

Waasmunster - - 3 4

TOTAAL 8 11 8 13

Het inschrijvingsregister Hamme (centrum) werd in 2015 opgedeeld in 6 afzonderlijke registers.
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Het aantal inschrijvingen is in 2016 sterk gestegen. Dit komt door de naderende start 

van een aantal bouwprojecten en de hieraan gekoppelde communicatie. In december 

2016 gingen we van start met de verspreiding van de verkoopbrochure voor het project 

Slangstraat. In 2017 starten we met de bouwwerken. Er komen 9 appartementen (6 met 

2	slaapkamers	en	3	met	1	slaapkamer)	met	een	eigen	balkon	of	terras.	De	appartemen-

ten	op	de	tweede	verdieping	zullen	van	het	type	duplex	zijn.	Het	gebouw	krijgt	een	lift,	

een	fietsenberging	en	achterliggende	parkeerplaatsen.	

Samenvatting patrimonium

Tot	en	met	31	december	2016	werden	in	totaal	2053 woningen	gerealiseerd	of	aange-

kocht waarvan:

• 1591 huurwoningen: dit zijn 1356 huurwoningen en 235 verkochte woningen;

• 462 koopwoningen, waarvan 49 teruggekocht.

De Zonnige 
Woonst

9 koopappartementen - Slangstraat 20 - 9220 Hamme
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Projecten

Overzicht nieuwe realisaties en totaalrenovaties - opgeleverd en  
gepland

koopwoningen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 5

nieuwe  
huurwoningen

34 47 21 12 0 0 19 24 3 0 20 34

totaalrenovatie 
huurwoningen

0 0 0 2 0 0 16 5 29 1 40 26

Renovatie

De	Zonnige	Woonst	blijft	verder	investeren	in	het	energiezuinig	maken	van	haar	 

bestaande woningen. In het kader van het Vlaamse Energierenovatieprogramma 

(ERP2020) werden in 2016 volgende gerichte aanpassingen uitgevoerd:

• isolerend	buitenschrijnwerk:	de	vijfde	en	laatste	fase	is	afgerond.	De	werken	aan	de	

aangekochte woningen in de Noordstraat in Hamme staan gepland voor begin 2017. 

Hierna zijn al onze woningen voorzien van isolerend buitenschrijnwerk;

• centrale verwarming met hoogrendementsketels: 10 toestellen werden vervangen 

en 13 woningen werden voorzien van centrale verwarming. Op 31 december 2016 

zijn	zo	goed	als	alle	ketels	van	het	type	hoogrendement.	Onze	focus	is	verschoven	

naar de installatie van centrale verwarming in woningen waar dit momenteel niet 

aanwezig is (ca. 20%). Hiervoor werd een plan uitgetekend dat de komende jaren 

priotair zal uitgevoerd worden.

• dakisolatie: in 2016 werd een concreet renovatieplan voor de resterende woningen 

(ongeveer	30%)	uitgewerkt.	De	uitvoering	ging	van	start	en	zal	afgerond	worden	in	

2018.
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Daarnaast werkt onze maatschappij verder aan de totaalrenovatie van de oudste wonin-

gen: 5 woningen in ’t Spinnewiel/Strijderslaan, 2 woningen in de Moerheide in Hamme 

en 2 woningen in de Hollandse Molen/Zuidermolen in Waasmunster, werden opgeleverd 

in 2016. In 2 woningen in de Landbouwstraat in Hamme zijn de werken van start gegaan.

De	werken	in	functie	van	de	totaalrenovatie	van	het	appartementsgebouw	in	de	 

Dennenstraat gingen in 2016 vertraagd van start door een juridische procedure, opge-

start door een kandidaat-aannemer. De rechtbank besliste dat de klacht ongegrond was. 

Na de heropstart werden de werken al snel weer stilgelegd door een ernstig stabiliteits-

probleem. De raad van bestuur onderzocht een aantal mogelijke alternatieve oplossin-

gen maar besliste uiteindelijk om een nieuwbouwproject op te starten.

Bij elke wissel van huurder laten we voor de huurwoning een EPC-verslag opstellen. De 

dalende trend* in de gemiddelde EPC-waarde bevestigt onze doorgedreven inspannin-

gen voor een energiezuinig patrimonium.

*Deze dalende trend is de laatste 2 jaar wat afgezwakt. Dat heeft te maken met de aankoop van 50 oude woningen 
met een lagere EPC-waarde.

cv met hoogrendementsketel
1054 woningen

75%

Buitenschrijnwerk/
dubbel glas

1349 woningen

96%

Dakisolatie
1067 woningen

76%
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971 woningen

70%
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Gemiddelde EPC-waarde Lineair (Gemiddelde EPC-waarde)
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Gerealiseerd 

Plaatsen superisolerende beglazing (fase 5)

Zogge, St.-Anna, Moerzeke, Tielrode, Elversele

191 woningen

Aanvangsdatum 16/06/2014

Voorlopige oplevering 25/03/2016

Raming  1.691.070,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag  1.398.313,28 euro (excl. btw)

Eindbedrag 1.378.890,92 euro (excl. btw)

Ontwerper  Declerck & Partners bvba, Zulte

Aannemer	 Cartoflex	bvba,	Gent

Omvorming elektrische verwarming naar cv op aardgas

’t Hoog (Kastel)

17 woningen

Aanvangsdatum 04/04/2016

Voorlopige oplevering 08/07/2017

Raming  170.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 192.098,66 euro (excl. btw)

Eindbedrag 180.740,65 euro (excl. btw)

Ontwerper  Declerck & Partners bvba, Zulte

Aannemer Van Severen nv, Knesselare
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Totaalrenovatie Moerheide 12 en 14

2 woningen

Aanvangsdatum 17/08/2015

Voorlopige oplevering 08/07/2016

Raming 193.411,57 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 192.267,67 euro (excl. btw)

Eindbedrag 224.874,04 euro (excl.btw)

Ontwerper Nele Boel, Hamme

Aannemer Algemene aannemingen Van Den Bosch -  

 De Keersmaeker bvba, Bazel.

Totaalrenovatie woningen Hollandse Molen en Zuidermolen

Waasmunster

3 woningen

Aanvangsdatum 04/01/2016

Voorlopige oplevering 20/12/2016

Raming  405.000,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag 401.464,00 euro (excl. btw)

Eindbedrag 466.365,78 euro (excl. btw)

Ontwerper  Architectenbureau Arcad, Sinaai

Aannemer Alpas nv, Dendermonde
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Op	zaterdag	14	december	2016	nodigden	we	alle	geïnteresseerden	uit	voor	een	bezoek	

aan de gerenoveerde woningen in de Zuidermolen in Waasmunster. Spoor 2 vzw kleedde 

voor de gelegenheid een woning aan met meubels en spulletjes uit hun kringwinkels. 

Burgemeester	Michel	Du	Tré	en	schepen	van	huisvesting	Ilse	Poppe	overhandigden	de	

eerste huurders de sleutel van hun nieuwe woning. Aansluitend volgde een receptie in 

het Buurthuis.

De Zonnige Woonst verhuurt al 37 huizen in Waasmunster

De eerste bewoners van De Zonnige Woonst krijgen de sleutel overhandigd. - Copyright : Geert De Rycke

De Hamse sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst verhuurt intussen 37 woningen in Waasmunster. De 
Zonnige Woonst maakt al een tijdje werk van de uitbreiding van haar patrimonium en dat over de gemeente-
grenzen heen.
Sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst kocht in 2014 al drie woningen in de Hollandse Molen-
wijk in Waasmunster.

Totaalrenovatie
“Daarmee zetten we een belangrijke stap van uitbreiding van ons werkgebied naar het grondgebied van Waas-
munster”, zegt Paul Van de Casteele, voorzitter van De Zonnige Woonst. “We engageerden ons om een totaalre-
novatie van de woningen voor onze rekening te nemen. Dat was nodig omdat de woningen nier meer voldeden 
aan	de	huidige	normen	op	vlak	van	energiezuinigheid	en	comfort.”	Intussen	werd	het	patrimonium	verder	
uitgebreid en biedt de maatschappij al 37 huurwoningen aan in Waasmunster.

De	werken	aan	de	eerste	drie	woningen	gingen	begin	2016	van	start	en	zijn	intussen	afgerond.

Twee slaapkamers
“De drieslaapkamerwoningen werden verbouwd naar tweeslaapkamerwoningen met een ruime, open keuken 
en	een	woonkamer.	Alle	technieken	werden	vernieuwd	en	de	woning	werd	goed	geïsoleerd.	We	investeerden	
hiervoor zo’n 450.000 euro”, zegt Van de Casteele.

De eerste huurders namen intussen hun intrek en omdat ze de eerste huurders zijn die een nieuwe woningen 
van	de	Zonnige	Woonst	betrekken	in	Waasmunster,	kregen	ze	de	sleutels	van	hun	huis	van	Van	de	Casteele	zelf.	
Ook	Michel	Du	Tré,	burgemeester	van	Waasmunster,	kwam	een	kijkje	nemen.	(KDB)

Het Laatste Nieuws, 21 december 2016
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Renovatie voetpaden, terrassen en opritten Hulstwijk en Hollandshof 

43 woningen

Aanvangsdatum 18/09/2015

Voorlopige oplevering 01/09/2016

Raming  170.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag  130.957,98 euro (excl. btw)

Eindbedrag 135.503,31 euro (excl. btw)

Ontwerper  Advance Greencare, Hamme

Aannemer Hertsens nv, Burcht

Renovatie daken patrimonium perceel 1A - Oostkouterwijk

43 woningen

Aanvangsdatum 04/04/2016

Voorlopige oplevering 26/05/2016

Raming 290.565,90 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 226.681,16 euro (excl. btw)

Eindbedrag 235.068,20 euro (excl. btw)

Ontwerper Kris Cornelis, Hamme

Aannemer P.I.C. nv, Laarne
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Renovatie daken patrimonium perceel 6 - Moerzeke en Zogge

Lot 1: 34 woningen

Lot 2: 25 woningen

Aanvangsdatum Lot 1: 26/11/2015

 Lot 2: 06/10/2015

Voorlopige oplevering Lot 1: 20/05/2016

 Lot 2 : 01/06/2016

Raming Lot 1: 181.600,56 euro (excl. btw) 

 Lot 2: 392.636,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag Lot 1: 105.582,98 euro (excl. btw)

 Lot 2: 320.405,14 euro (excl. btw)

Eindbedrag Lot 1: 118.364,98 euro (excl. btw)

 Lot 2: 405.578,67 euro (excl. btw)

Ontwerper Jeroen Smekens, S3 architecten cvba, Mechelen

Aannemer Zolderse Dakprojecten nv, Lummen

Renovaties in uitvoering

Totaalrenovatie seniorenwoningen ’t Spinnewiel en Strijderslaan

5 woningen

Aanvangsdatum 08/08/2016

Raming 286.758, 81 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 217.592,77 euro (excl. btw)

Ontwerper Joke van den Broeck, Hamme

Aannemer P.I.C. nv, Laarne
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Renovatie daken patrimonium perceel 4 - Vlierkouterwijk

59 woningen

Aanvangsdatum 13/06/2016

Raming 619.500,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 594.285,68 euro (excl. btw)

Ontwerper Chris Moortgat, Hamme

Aannemer Six bvba, Izegem

Renovatie daken patrimonium perceel 5 - Vlierkouterwijk

69 woningen

Aanvangsdatum 30/05/2016

Raming 724.500 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 720.876,93 euro (excl. btw)

Ontwerper Joke van den Broeck, Hamme

Aannemer Six bvba, Izegem

Totaalrenovatie appartementen Dennenstraat

21 woningen

Aanvangsdatum 17/05/2016

Raming 1.759.707,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag  2.597.714,31 euro (excl. btw)

Ontwerper Evolta, Moerbeke

Aannemer Vandenbussche nv, Aalter

Stand van zaken 31/12/2016 Werken stilgelegd door stabiliteitsprobleem
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Totaalrenovatie woningen Landbouwstraat

2 woningen

Aanvangsdatum 10/10/2016

Raming 200.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 233.642,23 euro (excl. btw)

Ontwerper Chris Moortgat

Aannemer Rijckaert bvba, Zomergem 

Renovaties in ontwerp

Plaatsen superisolerende beglazing uitbreiding fase 5 - Noordstraat 

21 woningen

Raming 171.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 143.294,91 euro (excl. btw)

Ontwerper Declerck & Partners bvba, Zulte

Aannemer	 Cartoflex	bvba,	Gent

Stand van zaken 31/12/2016 Start van de werken gepland voorjaar 2017.
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Renovatie daken patrimonium perceel 1B - Oostkouterwijk 

43 woningen

Raming 619.331,60 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 433.835,48 euro (excl. btw)

Ontwerper Kris Cornelis, Hamme

Aannemer Zolderse Dakprojecten nv, Lummen

Stand van zaken 31/12/2016 Start van de werken gepland voorjaar 2017

Renovatie daken patrimonium 

Perceel 2 - Vlierkouterwijk, Waasmunster en Elversele 

50 woningen

Planning 2017

Raming 150.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Geert De Groote architecten bvba, Waasmunster

Stand van zaken 31/12/2016 In ontwerp

Renovatie daken patrimonium perceel 3 - Moerzeke en Tielrode 

39 woningen

Planning 2017

Raming 895.500,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Evolta, Moerbeke-Waas

Stand	van	zaken	31/12/2016	 Aanbestedingsfase

Infrastructuurwerken aanleg Oostkouterstraat

Planning 2017

Raming  54.043,17 euro (excl. btw)

Ontwerper S3 architecten, Mechelen

Stand	van	zaken	31/12/2016	 Aanbestedingsfase
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Totaalrenovatie Moerheide 10

1 woning

Planning 2017

Raming 142.932,80 euro (excl. btw)

Ontwerper Nele Boel, Hamme

Stand	van	zaken	31/12/2016	 Gunningsfase

Totaalrenovatie Populierenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat

19 woningen 

Planning 2017-2019

Raming 2.621.669,52 euro (excl. btw)

Ontwerper Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2016 In ontwerp

Totaalrenovatie Populierenstraat en Veldstraat

6 woningen 

Planning 2019-2020

Raming 810.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper S3 architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2016 In ontwerp



38

Totaalrenovatie ’t Spinnewiel - Strijderslaan

16 woningen

Planning Bij einde huur 

Raming 696.296,86 euro (excl. btw) 

Ontwerper Joke van den Broeck, Hamme

Stand van zaken 31/12/2016 In voorontwerp

Totaalrenovatie Kerkstraat 

Waasmunster

1 woning

Planning 2017-2018

Raming  135.000,00 euro (excl. btw)

Stand van zaken 31/12/2016 In onderzoek

Plaatsing centrale verwarming

186 woningen

Planning 2017-2020

Raming  1.488.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent 

Stand van zaken 31/12/2016 In voorontwerp

Totaalrenovatie Moerheide - Evangeliestraat

4 woningen

Planning 2020

Raming  550.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Nele Boel, Hamme

Stand van zaken 31/12/2016 In ontwerp

Infrastructuurwerken – aanleg voetpaden Neerlandt fase 2

Planning 2018

Raming  35.000,00 euro (excl. btw)

Stand van zaken 31/12/2016 Dossier in opmaak
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Dokter Honoré Hylebos

(Geboren te Geraardsbergen, 18 juli 1887 en gestorven te Hamme, 3 juli 1967)

Door	elke	Hammenaar	gekend	en	geliefd	als	het	“doktoorken	met	pijp	en	velo”,	vooral	bij	

de noeste, eenvoudige mensen, “mensen van onderdanige honger tussen de hoge dijken” 

(Filip De Pillecyn - “Mensen achter de dijk”).

In 1915 werd hij door de Duitse bezetter gevangen genomen, beschuldigd van spionage. 

Veroordeeld	tot	zes	weken	gevangenisstraf	(Kortrijk)	en	een	geldboete	van	500	DM,	werd	

hij nadien gedeporteerd naar het Duitse gevangenkamp Sennenlager - Münster. Hier 

maakte	hij	zich	zeer	verdienstelijk	als	geneesheer	en	bleef	er	instaan	voor	de	verzorging	

tot de laatste medegevangenen het kamp verlaten hadden.

Na de bevrijding kwam de dokter - op aanraden van onderpastoor E.H. Carnonckel die 

evenals	dr.	Hylebos	afkomstig	was	van	Geraardsbergen	-	naar	Hamme,	waar	hij	zich	in	

1919 vestigde in de Hoogstraat, rechtover de woonst van dr. Armand Engelbeen, veearts, 

die	later	zijn	schoonbroer	zou	worden.	Op	13	januari	1920	huwde	hij	mejuffer	Gabrielle	

Van Overstraeten, dochter van de voormalige burgemeester Edward Van Overstraeten. 

Het	gezin	kreeg	zes	kinderen,	maar	bleef	ook	niet	gespaard	van	smart	en	verlies.	Hier-

uit	putte	de	dokter	echter	nog	meer	plichtsbesef,	menslievendheid	en	hulpvaardigheid	

voor de gewone man in de straat. In 1921 telde de gemeente Hamme 333 geboorten, 

waarvan	dr.	Hylebos	er	maar	liefst	300	voor	zijn	rekening	nam.	Vaak	kosteloos,	want	zijn	

goedheid en bezorgdheid kenden geen grenzen.

Een	kwellende	nieraandoening	speelde	hem	op	latere	leeftijd	parten.	Enkele	dagen	voor	

zijn	80ste	verjaardag	overleed	deze	markante	figuur	die	slechts	één	doel	voor	ogen	had:	

zijn leven geven in dienst van de noodlijdende naaste.

Naast de straat die de gemeente nog vóór zijn dood naar hem noemde, getuigt zijn 

naamgeving aan deze residentie door De Zonnige Woonst van het respect en hulde- 

blijken voor de sociale bewogenheid van “mijnheer den doktoor met pijp en velo” in een 

tijd	waarin	armoede	en	hulpbehoefte	nog	niet	wettelijk	sociaal	werden	verholpen.
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Nieuwbouw

Begin januari 2016 was de bouw van het langverwachte nieuwbouwcomplex residentie 

Dr. Hylebos in het centrum van Hamme rond. De nieuwe appartementen zijn in de eerste 

plaats gericht op de herhuisvesting van Hamse senioren en kleine gezinnen en hebben 1 

of	2	slaapkamers.	De	meeste	zijn	bereikbaar	met	een	lift.	

12 appartementen zijn voorbehouden voor senioren, 2 daarvan zijn aangepast voor de 

huisvesting van een rolstoelgebruiker.

Op 30 januari 2016 zetten we de deuren van 3 appartementen open voor het publiek. 

Kringloopwinkel Spoor 2 vzw zorgde voor de gelegenheid voor de inrichting. Daarnaast 

waren	ook	Eandis,	VMSW	en	Logo	Waasland	vertegenwoordigd	met	infostanden	over	zui-

nig	energieverbruik,	tips	voor	een	gezond	binnenklimaat	en	informatie	rond	de	geschie-

denis van de sociale huisvesting.

Enkele	feiten	en	cijfers	over	het	project:

• In	1995	nam	de	gemeente	het	initiatief	om	het	verwaarloosde	en	deels	leegstaande	

Varkensmarktje nieuw leven in te blazen.

• Via de Hamse Investeringsmaatschappij (HIM) werden de 19 panden één voor één 

opgekocht. Het ministerieel onteigeningsbesluit stelde een sociale bestemming als 

absolute	voorwaarde.	De	sloop	werd	afgerond	in	2008.

• De Zonnige Woonst kocht de gronden, met een totale oppervlakte van 1520m², aan 

in 2009 voor verdere ontwikkeling.

• De bouwaanvraag werd ingediend in 2011.

De nieuwe residentie is opgedragen aan dokter Honoré Hylebos. Deze dokter uit  

Geraardsbergen vestigde zich na de eerste wereldoorlog in Hamme en zette zich onbaat-

zuchtig	in	voor	alle	inwoners	van	de	gemeente.	Het	‘doktoorken	met	pijp	en	fiets’	werd	

een	legendarische	figuur	door	zijn	goedheid	en	bezorgdheid	voor	de	medemens.	Uit	dank	

vernoemde de gemeente al een straat naar hem.
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Al 400 aanvragen voor flat op Varkensmarktje

Het Laatste Nieuws, 2/02/2016

Enkele bezoekers nemen een kijkje in de nieuwe appartementen. - Foto De Rycke 

Residentie Dokter Hylebos - de 24 nieuwe huurappartementen die op het Varkensmarktje in Hamme gebouwd 
zijn - kan op heel wat belangstelling rekenen. Dat bleek uit de opkomst voor de open dag zaterdag.
Residentie Dokter Hylebos is zo goed als klaar. “De residentie ligt pal in het centrum van Hamme. Alle voorzie-
ningen,	zoals	het	gemeentehuis	en	de	winkels,	liggen	op	wandelafstand.	Daarom	mikken	we	met	dit	project	op	
senioren”, zegt sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst.

De gloednieuwe appartementen blijken meteen gegeerd. Bij de bouwmaatschappij kwamen al 400 aanvragen 
binnen	voor	een	plekje	in	een	van	de	flats.	“De	appartementen	worden	verdeeld	zoals	het	lokale	toewijzings-
reglement	dat	voorschrijft.	Kandidaat-huurders	moeten	aan	enkele	voorwaarden	voldoen,	waaronder	al	een	
aantal jaar in Hamme wonen. Verder wordt de volgorde van de wachtlijst gevolgd.”

Veel	Hammenaars	waren	afgelopen	weekend	enthousiast.	“Hier	zou	ik	best	kunnen	aarden.	Het	zijn	mooie,	
ruime	appartementen,	maar	vooral	de	locatie	is	perfect”,	klinkt	het	bij	een	koppel.	Dat	de	appartementen	er	
aantrekkelijk uitzien, is ook te danken aan de mensen van de kringloopwinkel van Spoor 2. Voor de gelegen-
heid kleedden zij de appartementen aan met meubeltjes uit de kringloopwinkel. Eandis en LOGO Waasland 
gaven dan weer handige tips over energie en gezond wonen. (KDB)

 

De	eerste	huurders	trokken	in	februari	in	de	nieuwe	appartementen.	

In	samenwerking	met	de	gemeente	Hamme	werd	de	bestaande	toestand	geëvalueerd	

en werd een nieuw plan voor het aanleggen van de omgeving opgesteld. Het ontwerp is 

opgemaakt door de Hamse tuinarchitect Frankie Van den Broeck en de werken werden 

uitgevoerd	door	Theo	De	Vlieger	Wegenbouw	bvba	in	Hamme.	Op	de	driehoek	School-,	

Kaai-	en	Kerkstraat	is	er	vanaf	nu	openbare	parkeerruimte	voor	een	twintigtal	wagens,	

gericht op kortparkeren. De bewoners van de sociale huurappartementen kunnen 

gebruik maken van de ondergrondse garage met 24 plaatsen. Alle voetpaden rond het 

nieuwbouwcomplex zijn vernieuwd met extra aandacht voor de toegankelijkheid voor 
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mindervaliden. Ook de overige stukken voetpad in de buurt van de site werden door de 

gemeente met eigen mensen en middelen terug in goede staat hersteld.

Een deel van de site zal worden overgedragen naar het openbaar domein. Het gaat  

om onder andere 2 pleintjes met banken en betonnen zitelementen. Aan de zijde van 

het Varkensmarktje, vlakbij de Vrijheidsboom, kijkt voortaan het koperen kunstwerk “De 

Nar” van Michel Janssens uit over de open ruimte. Dit werk werd gekozen op voorstel van 

Freddy Huylebroeck na advies van de Hamse Cultuurraad en verwijst naar de ontstaans-

geschiedenis van het Hamse carnaval. Vlakbij hangt een gedenkplaat voor dr. Honoré 

Hylebos, aan wie de residentie is opgedragen.

“De Nar” en de gedenkplaat werden plechtig ingehuldigd op de jaarlijkse braderij op 24 

juni 2016.

“Ik	ben	een	nar,	met	een	zotskap.	Ik	leef	en	ik	feest,	ik	dans	en	ik	spring,	ik	jongleer	en	

ik zing. Mijn wiel is mijn grootste houvast in mijn eigen potsierlijkheid. Ik heb het niet 

verleerd van tijd tot tijd te vallen. Dus, mensen van stand en verstand, laat je vallen, laat 

je gaan, wees soms een nar, het zal je goed vergaan!” 

 - Michel Janssens

Het Nieuwsblad, 25 juni 2016
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In oktober 2016 stelde de raad van bestuur via een architectuurwedstrijd het ontwerp-

team architectenstudio ArQ uit Sint-Niklaas aan voor een project voor vervangings-

bouw op de site Veld- en Populierenstraat en Prieel. Gezien de staat en indeling van de 

bestaande verouderde woningen en de ruimtelijke inplanting zal een nieuwbouwproject 

voor een meer rendabele invulling zorgen. 

Andere	nieuwbouwprojecten	in	voorbereiding	zijn	in	hoofdzaak	bestemd	voor	verkoop.

Masterplan Tasibel

Begin	september	2016	liep	de	huurovereenkomst	met	de	firma	Tasibel	voor	het	deel	van	

de	spinnerij	ten	einde.	Kort	daarvoor	verhuisde	de	firma	al	haar	materiaal	uit	deze	hallen.	

Op	14	oktober	2016	vond	in	onze	kantoren	een	stuurgroepvergadering	plaats	in	functie	

van	de	brownfieldconvenant.	Hierbij	werd	een	stand	van	zaken	besproken:

• In	juli	2016	werd	een	realisatieconvenant	afgesloten	met	de	Openbare	Vlaamse	

Afvalstoffenmaatschappij	(OVAM).	Hierdoor	kan	de	eerste	fase	van	de	sloop	en	sane-

ring,	het	zuidelijk	deel	van	het	project,	starten	van	zodra	het	Ruimtelijk	Uitvoerings-

Plan	(RUP)	goedgekeurd	wordt.

• In	haar	zitting	van	23	november	2016	keurde	de	gemeenteraad	van	Hamme	het	RUP	

voor	de	site	Tasibel	definitief	goed.	
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Gerealiseerd

Huurappartementen met ondergrondse garages Schoolstraat ‘Residentie dokter Hylebos’

24 appartementen - 19 garages

Aanvangsdatum 11/08/2014

Voorlopige oplevering 01/02/2016

Planning 2014-2016

Raming 3.359.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 2.688.597,79 euro (excl. btw)

Eindbedrag 2.849.484,80 euro (excl. btw)

Ontwerpers Jan Saeys, Hamme en Abetec nv, Dendermonde

Aannemer Wyckaert nv, Gent

Huurwoningen in ontwerp

Huurappartementen Weststraat

3 appartementen

Planning 2015-2017

Raming 390.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Jos Vercauteren, Hamme

Stand	van	zaken	31/12/2016	 Gunningsfase,	start	van	de	werken	voorjaar	2017
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Vervangingsbouw Lindestraat

20 woningen

Planning 2019-2020

Raming 2.450.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2016 In ontwerp

Vervangingsbouw Veldstraat – Populierenstraat – Prieel

24 woningen

Planning 2020-2022

Raming 3.600.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2016 In voorontwerp

Huur- en koopwoningen in ontwerp
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Huur- en koopwoningen in ontwerp

Koopwoningen en huurappartementen Posthoorn - Gasmeterstraat

5 koopwoningen + 10 huurappartementen

Planning 2020

Raming  1.900.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper  Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2015 In voorontwerp

Koopwoningen in ontwerp

Koopappartementen Slangstraat 18a en 20

9 koopwoningen

Planning 2016-2018 

Raming 1.080.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper Kris Cornelis, Hamme

Stand	van	zaken	31/12/2014	 Gunningsfase,	start	van	de	werken	voorjaar	2017
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Koopwoningen Broekstraat, Veermanshof

4 koopwoningen

Planning 2016-2018 

Raming  666.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Jos Vercauteren, Moerzeke

Stand	van	zaken	31/12/2015	 Gunningsfase,	start	van	de	werken	voorjaar	2017

Koopwoningen Museumstraat

4 koopwoningen

Planning 2015 - 2018

Raming  600.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper Jeroen Smekens, S3 architecten, Mechelen

Stand	van	zaken	31/12/2015	 Gunningsfase,	start	van	de	werken	voorjaar	2017

�
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Koopappartementen Marktplein 46 – Peperstraat 1 en 5 

15 koopappartementen

Planning 2017 - 2019

Raming  2.000.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper Nero Architecten bvba, Gent

Stand van zaken 31/12/2015 Voorbereiding aanbestedingsdossier

Koopappartementen Hoogstraat

6 koopappartementen

Planning 2017 - 2019

Raming  720.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper Evolta Engineers nv, Moerbeke-Waas

Stand van zaken 31/12/2015 In ontwerp
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Investeringen 

In 2016 werd er 31.779.556,01 euro besteed en gebudgetteerd aan gerealiseerde én 

geplande projecten:

• 16.249.484,80 euro in nieuwbouw

 › 2.849.484,80 euro gerealiseerd

 › 13.400.000,00 euro in ontwerp

• 15.530.071,21 euro in renovatie

 › 3.145.386,55 euro gerealiseerd

 › 4.364.111,92 euro in uitvoering

 › 8.020.572,74 euro in ontwerp

 nieuwbouw - gerealiseerd 9%

 renovatie - gerealiseerd 10%

 nieuwbouw - in uitvoering -

 renovatie - in uitvoering 14%

 nieuwbouw - in ontwerp 42%

 renovatie - in ontwerp 25%
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Overzicht nieuwe cv ketels

Kostprijs 
(euro incl. btw)

Aantal ketels

2012 277.678,64 96

2013 312.855,41 108

2014 686.741,96 254

2015 272.320,89 100

2016 22.812,51 10

Totaal 1.572.409,41 568

In 2016 werden 10 ketels vervangen. Op 31 december 2016 zijn zo goed als alle ketels 

van het type hoogrendement.

Als we ook rekening houden met de plaatsing van nieuwe ketels in nieuwbouw- en  

totaalrenovatieprojecten, betekent dit dat 51,09% van de verwarmingsketels in ons  

patrimonium jonger is dan 5 jaar.

Ouderdom hoogrendementsketels
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Onderhoud en herstellingen

De Zonnige Woonst spendeerde in 2016 936.883,91 euro aan onderhoud en herstel 

van haar patrimonium. De technische dienst maakte hiervoor 1663 werkbonnen op. Het 

grootste aandeel van de herstellingsopdrachten wordt traditioneel ingenomen door 

bouwwerken	(dak-	en	afbraakwerken,	aanpak	vochtproblemen…).	

De	rubriek	cv/sanitair	betreft	enkel	het	onderhoud	van	deze	installaties.	Nieuwe	 

cv-ketels zijn hierin niet meegerekend. Deze worden opgenomen in de investeringen.

Aard van de herstelling Totaalbedrag  
(euro, excl. btw)

%

cv/sanitair 168.365,85 18,0

Bouwwerken 253.432,45 27,2

Schrijnwerkerij 117.794,33 12,5

Elektriciteit 57.183,26 6,1

Groenonderhoud 60.181,18 6,4

Aanleg opritten en terrassen 165.393,37 17,6

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

114.533,47 12,2

In 2015 bedroegen de kosten van onderhoud en herstellingen 1.195.351,86 euro, gelijk-

matig verdeeld.  In zijn totaliteit kan men stellen dat de post onderhoud en herstel over 

het	algemeen	een	dalende	trend	heeft	ten	opzichte	van	2015.		Dit	komt	deels	door	het	

budgetplan dat is opgesteld in 2015 voor werkjaar 2016, alsook wordt er voor gekozen 

om in te zetten op kleine, duurzame investeringen.
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Een deel van de kosten van onderhoud en herstellingen werd gerecupereerd via:

• de huurschade door het inhouden van de huurwaarborg: in 2016 ging dat om 

36.426,01 euro.

• de schade gedekt door de brandpolis: in 2016 betaalde P&V 29.995,87 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).	De	afrekening	

volgt in 2017.
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Verhuur

In	dit	hoofdstuk	staat	de	verhuring	in	2016	in	cijfers	samengevat.	Deze	cijfers	geven	

steeds de situatie weer op 31 december 2016.
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Verhuringen

Toewijzingen en nieuwe verhuringen

Er werden 201 huurwoningen toegewezen. 104 woningen werden aanvaard en 97 

woningen	werden	geweigerd.	Na	2	weigeringen	heeft	dit	een	schrapping	van	de	inschrij-

ving tot gevolg.
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Evolutie van de toewijzingen

Enkele aangehaalde redenen om een woning te weigeren zijn: 

• de medische toestand;

• de	kandidaat-huurder	blijft	liever	wonen	waar	hij	nu	woont;

• de omgeving;

• de	financiële	toestand.

Artikel 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt de reglementering en de voor-

waarden voor versnelde toewijzingen.	In	2014	werden	op	initiatief	van	de	gemeente	

Hamme	afspraken	gemaakt	via	het	Lokaal	Woonoverleg.	Onze	maatschappij	keurde	een	

samenwerkingsprotocol goed met het OCMW Hamme en kindertehuis Dageraad. In 2016 

werden op hun aanvraag 2 versnelde toewijzingen toegekend door de directieraad.

In 2016 werden 148 nieuwe verhuringen geregistreerd:

• 97	effectief	nieuwe	verhuringen;

• 21 huurders die verhuisden binnen ons patrimonium;

• 30 huurders van aangekochte woningen (Noordstraat Hamme, Rivier- en Kerkstraat 

Waasmunster, Hollandse en Zuidermolen Waasmunster) die een sociaal huurcontract 

met onze maatschappij tekenden. 
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Einde huur

Er	werden	76	huurovereenkomsten	beëindigd	omwille	van	volgende	redenen:	

• verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: 21

• overlijden: 13

• opzeg door De Zonnige Woonst: 4

• uithuiszetting na vonnis vrederechter (na rappelprocedure huurachterstal, al dan niet 

met huurschade en bij niet-bewoning): 5

• opzeg door huurder: 33

Ten	opzichte	van	2015	is	er	een	sterke	daling	(ca.	20%).	De	categorie	‘herhuisvesting	

omwille van geplande totaalrenovatie’ komt in 2016 niet voor en het aantal uithuis-

zettingen halveerde. 
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Huurders

Overzicht aantal huurders volgens gezinstype

De trends in de verdeling van het aantal huurders volgens gezinstype blijven zich  

verderzetten. Alleenstaanden zijn hier het sterkst vertegenwoordigd.
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2012 39,5% 15,7% 17,0% 27,8%

2013 42,4% 15,5% 16,2% 25,8%

2014 42,2% 15,9% 16,4% 25,5%

2015 42,5% 16,2% 16,9% 24,3%

2016 43,7% 17,3% 17,0% 22,0%
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Overzicht aantal huurders volgens leeftijd

Ongeveer	de	helft	van	onze	huurders	zijn	60-plussers.	Binnen	deze	groep	zien	we	een	

verschuiving naar de 70-plussers. 
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2012 0,5% 6,5% 9,3% 15,6% 21,3% 19,8% 27,0%

2013 0,5% 6,8% 8,8% 15,3% 21,1% 20,7% 26,8%

2014 0,4% 6,4% 9,1% 15,2% 20,8% 20,7% 27,5%

2015 0,4% 7,6% 8,4% 15,1% 20,6% 19,7% 28,2%

2016 0,4% 6,5% 8,7% 15,7% 21,2% 17,8% 29,7%
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Inkomen huurders

De	helft	van	de	huurders	heeft	een	gezamenlijk	belastbaar	inkomen	(na	aftrek	RSZ	en	

vóór	aftrek	belastingen)	tussen	10.001,00	en	20.000,00	euro.	De	verdeling	over	de	vijf	 

categorieën	blijft	grotendeels	stabiel.

Huurgelden en betalingsachterstand

Jaarlijks ontvangen huur

In 2016 bedroegen de huuropbrengsten 5.506.151,85 euro. Deze bevatten zowel de 

sociale	als	niet-sociale	huur	(Tasibel,	garages,	verhuringen	buiten	sociaal	stelsel).	De	

huuropbrengsten zijn met 4,42% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit is te wijten 

aan de indexatie van de huurprijzen en de uitbreiding van ons patrimonium.
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2012 8,4% 53,6% 22,0% 8,2% 7,8%

2013 8,2% 54,1% 21,9% 8,1% 7,7%

2014 7,1% 53,8% 21,8% 9,2% 8,1%

2015 7,2% 53,0% 22,7% 9,5% 7,6%

2016 7,4% 52,9% 22,7% 9,1% 7,9%
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Huuropbrengsten (euro)

De	reële	huurprijs	hangt	af	van	het	inkomen	en	de	gezinssamenstelling	van	de	huur-

der en de basishuur en woningkwaliteit 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 Kader-

besluit 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 2016 werd ca. 39% sociale korting	toegekend.	Deze	verhouding	blijft	reeds	enkele	

jaren stabiel. 

De gemiddelde reële huurprijs van de maand januari 2016 bedroeg 328,58 euro. 
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Reëel betaalde huurprijzen

Ruim 70% van onze huurders betaalt een maandelijkse huurprijs die onder de 400 euro 

ligt.	Het	aantal	huurders	met	een	huurprijs	onder	de	200	euro	blijft	in	dalende	lijn.	Dit	is	

te verklaren door de jaarlijkse indexatie van de marktwaarden volgens het Kaderbesluit 

Sociale	Huur	en	de	stijging	van	de	inkomens	van	de	huurders.	Tot	slot	zijn	enkele	gere-

noveerde woningen herschat en neemt het aantal woningen met een huurprijs onder de 

200	euro	af.
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2012 28,75% 28,51% 15,34% 10,62% 16,77%

2013 25,56% 32,27% 13,98% 12,06% 16,13%

2014 25,36% 32,11% 14,79% 10,81% 16,93%

2015 23,93% 31,75% 15,39% 11,60% 17,32%

2016 21,56% 33,41% 15,72% 11,69% 17,61%
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Gemiddelde huurprijs per woningtype

De gemiddelde huurprijzen per woningtype zijn gestegen: de huurprijzen worden immers 

berekend op basis van het inkomen van de huurders en jaarlijks vindt ook een indexatie van 

de huurprijzen plaats. De gemiddelde huurprijs voor huizen en appartementen met 2 slaap-

kamers ligt hoger dan de andere woningtypes. Dit heeft te maken met het hogere inkomen 

van de betreffende huurders.

Enkele trends zetten zich verder. Huurders van huizen met 3 slaapkamers betalen de  

hoogste maandelijkse huurprijs. De gemiddelde huurprijs voor een huis met 1slaapkamer 

ligt lager dan voor een appartement met 1 slaapkamer. Dit komt omdat de appartementen 

met 1 slaapkamer meestal nieuwbouwwoningen zijn terwijl de huizen met 1 slaapkamer 

oudere, bestaande woningen zijn. Bij huizen met meerdere slaapkamers geldt net het 

omgekeerde.  

H  huis
A appartement
1-4  aantal slaapkamers 
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1/1/2012 196,33 210,56 293,16 238,02 408,00 295,40 374,28

1/1/2013 205,20 216,08 293,94 249,11 410,82 303,19 368,56

1/1/2014 203,29 213,10 296,67 249,54 414,04 303,41 383,62

1/1/2015 197,35 219,32 329,10 262,17 416,18 322,22 374,19

1/1/2016 200,01 224,31 336,50 279,91 419,91 325,34 374,26
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Betalingsachterstand

In	de	loop	van	2016	werd	3.732,58	euro	afgeboekt	wegens	niet	invorderbaar.	Op	31	de-

cember 2016 werd een waardevermindering van 1.789,41 euro geboekt voor de lopende 

dossiers van huurachterstal waarin de betaling niet (volledig) gegarandeerd is. 

Op 31 december 2016 bedroeg de openstaande huurachterstal 31.805,19 euro.

Op	31	december	2016	hebben	18	huurders	een	afbetalingsplan	voor	hun	betalings- 

achterstand	lopen	bij	onze	maatschappij.	24	dossiers	van	huurachterstal	of	huurschade	

zijn	opgenomen	in	een	collectieve	schuldenregeling.	Dit	aantal	blijft	status	quo	ten	 

opzichte	van	2015	(18	huurders	met	aan	afbetalingsplan	en	24	dossiers	opgenomen	in	

een collectieve schuldenregeling).
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Inschrijvingen - kandidaat-huurders 

Nieuwe inschrijvingen

Het aantal nieuwe inschrijvingen is na enkele jaren eerder stabiel te blijven, opnieuw 

gestegen. Dit komt omdat de vraag de laatste tijd in het algemeen groter geworden is. 

Ook de uitbreiding naar Waasmunster speelt hierin zeker een rol.

Evolutie van het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst 

Op 31 december 2016 stonden er 569 kandidaat-huurders ingeschreven op onze wacht-

lijsten. 53 van hen huren al een woning bij onze maatschappij en stelden zich kandidaat 

voor een andere woning..
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Tussentijdse actualisatie kandidatenregister

Op	25	februari	2016	startte	de	sociale	dienst	een	tussentijdse	actualisatie	van	de	kandi-

datenregisters naar aanleiding van het aanbieden van nieuwe woningen (Waasmunster, 

Noordstraat).	Het	inschrijvingsformulier	werd	op	dit	moment	ook	uitgebreid	met	deze	

woningen.	Net	zoals	bij	een	tweejaarlijkse	actualisatie	dienden	dezelfde	termijnen	om	

te reageren gerespecteerd te worden.

Omdat onze maatschappij voor het eerst woningen aanbiedt in de gemeente Waasmun-

ster,	hebben	we	hierrond	uitgebreid	gecommuniceerd	via	publicaties	in	het	infoblad	De	

Vierschaar van de gemeente Waasmunster, in De Kleine Wuiten, op onze website en via 

affichering	in	onze	loketten.	

Na de beslissing van de gemeente Waasmunster om haar activiteiten met betrekking 

tot	sociale	huur	niet	verder	zelf	te	beheren,	heeft	onze	maatschappij	ook	de	bestaande	

inschrijvingsregisters van de gemeente Waasmunster overgenomen. Deze actie werd 

uitgevoerd in de periode juli-augustus 2016 .

Aanpassingen Lokaal Toewijzingsreglement Temse

De	gemeenteraad	van	Temse	besliste	in	haar	zitting	van	25	januari	2016	om	het	lokaal	

toewijzingsreglement	voor	haar	grondgebied	aan	te	passen.	De	leeftijdsgrens	voor	

woningen waarvoor een voorrang voor senioren geldt, werd opgetrokken van 60 naar 65 

jaar. Dit naar analogie met de Vlaamse regelgeving en het lokaal toewijzingsreglement 

van de gemeente Hamme. Er werden ook wijzigingen aangebracht in de voorbehouden 

woningen	voor	senioren.	Deze	laatste	wijziging	heeft	geen	invloed	op	het	patrimonium	

van onze maatschappij.

Het	aangepaste	lokale	toewijzingsreglement	van	de	gemeente	Temse	werd	goedgekeurd	

door mevrouw Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 23 mei 2016, waardoor het meteen in voege 

trad. Onze maatschappij paste het intern huurreglement aan bij beslissing van de raad 

van bestuur op 6 juni 2016 en past deze regel voortaan toe voor de 25 huurwoningen 

van onze maatschappij waarvoor een voorrang voor de doelgroep senioren werd  

bepaald.
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Wachtlijst

De	gemiddelde	wachttijd	voor	alle	kandidaat-huurders	blijft	stabiel.	De	wachttijd	van	de	

kandidaten die in het voorbije jaar huurder werden, is verder gestegen.

gemiddelde wachttijd in dagen
alle kandidaat-huurders

gemiddelde wachttijd in dagen
nieuwe verhuringen

2012 730 487

2013 765 522

2014 937 637

2015 1023 711

2016 1011 802

De tabel toont historische wachttijden: ze zijn het resultaat van het verschil tussen 

de toewijzingsdatum en de inschrijvingsdatum. Ze geven slechts een indicatie voor de 

toekomst.	De	reële	wachttijden	schommelen	veel	omdat	ze	afhankelijk	zijn	van	verschil-

lende	factoren:	het	aantal	nieuwe	of	vrijgekomen	woningen,	het	type	van	deze	wonin-

gen, het aantal nieuwe inschrijvingen en de prioriteiten van de kandidaat-huurders. Op 

31 december 2016 genieten bijna 24% van de kandidaten voorrang voor het aanbod in 

Hamme	omdat	ze	sinds	hun	geboorte	of	reeds	30	jaar	in	de	gemeente	Hamme	wonen.

Aantal kandidaten die zich kunnen beroepen op voorrangsregels uit lokale toe-

wijzingsreglementen

aantal

Hamme	-	sedert	geboorte	of	30	jaar 134

Hamme - 10 jaar 145

Hamme - 3 jaar in de voorbije 6 jaar 92

Hamme - 65+ 42

Temse	-	3	jaar	in	de	voorbije	6	jaar	of	10	jaar 38

Temse	65+ 11

Waasmunster - sedert geboorte 0

Waasmunster - 15 jaar 31

Waasmunster - 3 jaar in de voorbije 6 jaar 32



67

Overzicht aantal kandidaat-huurders volgens gezinstype

Bijna	70%	van	de	kandidaat-huurders	zijn	alleenstaanden	of	eenoudergezinnen.	Dat	is	

een stijging van 10% ten opzichte van 2015. De stijging situeert zich in de categorie van 

de eenoudergezinnen. De categorie ‘paar met kinderen’ daarentegen is sterk gedaald en 

ook	de	categorie	‘paar	zonder	kinderen’	blijft	in	dalende	lijn.	
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2012 44,7% 27,4% 13,4% 14,5%

2013 43,2% 26,9% 14,7% 15,2%

2014 45,1% 24,5% 16,9% 13,5%

2015 43,6% 16,7% 27,3% 12,3%

2016 41,5% 27,8% 19,7% 11,1%
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Verdeling kandidaat-huurders volgens rationele bezetting 

Het schema voor rationele bezetting wijzigde niet in 2016: 

Gezinssamenstelling Extra inwonende 
personen

Aantal slaapkamers

Alleenstaande of 2 volwassenen met 
partnerrelatie

0 1 2

1 2 3

2 3 4

3 3 4

4 3 4

5 en meer 4

Onderstaand schema toont de theoretische verdeling tussen de kandidaten op de wacht-

lijst en het patrimonium waarvoor ze volgens de rationele bezetting in aanmerking 

komen.	De	vraag	naar	woningen	met	2	slaapkamers	blijft	erg	groot	waardoor	de	druk	

op het eerder beperkte aanbod verhoogt. We stellen een gelijkaardige trend vast voor 

woningen met 4 slaapkamers.

Aantal slaapkamers

1 2 3 4

Aantal wooneenheden 367 309 607 122

Aantal huurders 353 281 596 117

Aantal kandidaten 297 415 206 155

Totaal huurders en kandidaten 650 696 802 272

Verhouding kandidaten t.a.v. 
aanbod

0,81 1,34 0,34 1,27

Verhouding bewoners en kandi-
daten t.a.v. aanbod

1,77 2,25 1,32 2,23
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Overzicht aantal kandidaat-huurders volgens leeftijd

De	verdeling	volgens	leeftijd	toont	enkele	verschuivingen:	de	leeftijdsgroep	21-41	jaar	

nam	sterk	toe.	Het	aantal	kandidaten	die	ouder	zijn	dan	70	jaar	nam	dan	weer	af.	
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2012 2,8% 23,3% 19,0% 20,5% 14,0% 11,9% 8,6%

2013 3,3% 20,5% 18,8% 21,6% 15,7% 11,7% 8,4%

2014 2,9% 22,6% 20,5% 19,3% 13,7% 11,1% 10,0%

2015 3,2% 17,5% 20,5% 20,3% 19,4% 11,0% 8,2%

2016 3,0% 20,9% 23,9% 18,3% 17,2% 11,2% 5,4%
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Evolutie van de inkomensgrenzen voor kandidaat-huurders (cfr. KSH, art. 3, §2)

Leegstand

Volgens de richtlijnen van RWO met betrekking tot de notulering van bestuursbeslissin-

gen dient onze maatschappij het thema van leegstand van haar patrimonium minstens 

jaarlijks te evalueren. De raad besprak in haar zitting van 5 september 2016 al een tus-

sentijdse stand van zaken.

Algemeen	kunnen	we	stellen	dat	de	leegstand	in	2016	positief	evolueerde,	al	blijven	

de	absolute	cijfers	eerder	stabiel.	Verschillende	renovatieprojecten	naderden	hun	einde	

waardoor deze woningen weer kunnen toegewezen worden.

De	voorbije	jaren	hebben	we	onze	werkwijze	steeds	verder	verfijnd	met	het	oog	op	het	

maximaal beperken van de leegstand. In 2016 werd het huishoudelijk reglement van 
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onze maatschappij nog aangepast om het toewijzen van vrijgekomen huurwoningen 

sneller te laten verlopen.

Volgens de berekeningswijze van de statistieken van VMSW, kan onze maatschappij op 

31 december 2016 volgende percentages voorleggen:

de	frictieleegstand	(leegstand	van	minder	dan	6	maanden)	bedraagt	0,8%;

de structurele leegstand (meer dan 6 maanden) bedraagt 3,3%.

Volgende tabel toont een verdeling volgens de aard van de leegstand:

Type leegstand aantal 
31/12/2015

aantal 
31/12/2016

% t.a.v. totale  
patrimonium (1405)

Bruikbare panden
In toewijzing 8 13 0,9%

Niet bruikbare panden voor verhuring
Verhuurbaar, maar beperkte herstelling nodig 3 2 0,1%

Samenstellen wachtlijst 6 0 -

Gerechtelijke procedure 1 0 -

Renovatie	in	voorbereiding	of	sloop	gepland 35 10 0,7%

In renovatie 5 33 2,3%

Totaal 58  57 4,1%

Bruikbare panden

Sommige leegstaande woningen zijn meteen bruikbaar. Ze staan leeg door weigeringen 

van	toewijzingen	of	door	verhuizingen	binnen	het	patrimonium.	De	betreffende	huurder	

krijgt één maand de tijd om te verhuizen maar de woning staat daarom geen volledige 

maand leeg. Op 31 december 2016 gaat het om minder dan 1% van ons patrimonium.

We stellen sinds 2015 vast dat er meer woningen worden aanvaard dan geweigerd bij 

een	toewijzing	van	een	huurwoning.	Toch	blijft	het	aantal	weigeringen	relatief	hoog	

en vormt dit een blijvend aandachtspunt. Mede omdat het voorbije jaar verschillende 

nieuwbouwprojecten werden opgeleverd. Bij oudere woningen die vaak worden gewei-

gerd, worden opendeurdagen (bv. voor de woningen in de Noordstraat) georganiseerd 

zodat kandidaten zich goed bewust zijn van de keuzes die ze maken.
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aantal weigeringen aantal toewijzingen %
2011 87 155 56,1

2012 86 166 51,8

2013 97 188 51,6

2014 51 102 50,0

2015 95 199 47,7

2016 97 201 48,3

Niet bruikbare panden voor verhuring

Andere kortstondig leegstaande woningen zijn verhuurbaar maar hebben herstellingen 

nodig. Soms erg beperkt maar bij oudere woningen kan dit uitgebreider zijn: een nieuwe 

keuken	of	badkamer,	een	nieuwe	vloer,	nazicht	van	de	elektriciteit…	We	voeren	deze	

werken zoveel mogelijk uit wanneer de woning leeg staat. Zo beperken we de hinder 

voor de huurder. Bovendien komt dit ook tegemoet aan een eventuele opzegperiode in 

de huidige woning van de nieuwe huurder.

Andere woningen zijn na bewoning van verschillende decennia toe aan een totaal- 

renovatie	of	soms	gaan	we	zelfs	over	tot	vervangingsbouw. We maken daarbij een  

onderscheid	tussen	woningen	waarbij	de	werken	effectief	bezig	zijn	(2,3%	van	ons	patri-

monium)	en	woningen	die	leegstaan	in	afwachting	van	renovatie	of	sloop	(0,7%).	Vooral	

op	deze	laatste	categorie	werd	het	voorbije	jaar	intensief	ingezet	zodat	het	grootste	 

percentage	nu	overhelt	naar	de	lopende	werven.	Door	projecten	in	verschillende	fases	

uit te voeren, kunnen we ervoor zorgen dat werken pas van start gaan als de woning 

leeg komt. Er is dan geen nood aan verplichte herhuisvesting en de termijn van leeg-

stand	blijft	beperkt.	Enkele	voorbeelden	zijn	de	seniorenwoningen	in	’t	Spinnewiel	en	de	

woningen in Moerheide/Evangeliestraat.
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Jaarrekening

Evaluatie financiële leefbaarheid

Uit	de	cijfers	van	het	boekjaar	2016	kunnen	we	het	volgende	vaststellen:

• Voor boekjaar 2016 bedraagt de gecorrigeerde liquiditeitsratio 1,70 (ter vergelijking 

boekjaar 2015: 1,76 en 2014: 1,40). Een ratio boven 1 wordt als goed beschouwd: dit 

betekent dat onze maatschappij over voldoende liquiditeit beschikt om schulden op 

korte	termijn	af	te	betalen.	Er	is	geen	noodzaak	om	daarvoor	bijkomende	financiële	

bronnen aan te spreken.

• De solvabiliteitsratio	geeft	aan	in	hoeverre	onze	maatschappij	in	staat	is	om	niet-

periodieke uitgaven op te vangen. In 2015 bedroeg deze ratio 35,26%, voor 2016 

komen we uit op 33,39%. Bij een eventuele stopzetting is onze maatschappij in staat 

om	al	haar	schulden	te	vereffenen.	Deze	gunstige	ratio	zorgt	voor	vertrouwen	bij	het	

aangaan van kredieten.

• De zelffinancieringsgraad	blijft	stabiel:	21,24	%	tegenover	21,96%	in	2015	en	

23,49%	in	2014.	Deze	ratio	geeft	aan	in	hoeverre	een	onderneming	in	staat	is	zijn	

groei	te	financieren	met	eigen	gegenereerd	vermogen.	Dit	is	een	gunstige	ratio.

Normering ratio’s

Ratio 2013 2014 2015

Liquiditeit

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

Solvabiliteit

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

Rentabiliteit

Operationele marge uit de gewone  
bedrijfsuitoefening

1,00 1,00 1,00

Exploitatiecashflowmarge 1,00 0,50 0,50

Cost/income-ratio uit de gewone  
bedrijfsuitoefening

1,00 1,00 0,5
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Ratio 2013 2014 2015

Kostenbeheersing

Werkingskosten	als	%	van	de	bedrijfsinkomsten 0,50 0,50 0

Legende:
0 voor verbetering vatbaar  0,50 behoorlijk  1,00 goed

Onze	maatschappij	scoort	voor	alle	indicatoren	positief,	met	uitzondering	voor	de	indica-

tor	‘kostenbeheersing’.	In	functie	hiervan	stelde	onze	maatschappij	in	2016	een	budget-

plan op voor investeringen en voor onderhoud en herstel.

Cijfers uit de jaarrekening

Activa Boekjaar 2016 Boekjaar 2015

Vaste activa 20/28 82.679.377,00 77.471.448,55

Vlottende activa 29/58 7.443.168,00 6.825.336,84

Totaal van de activa 20/58 90.122.545,00 84.296.785,39

Passiva Boekjaar 2016 Boekjaar 2015

Eigen vermogen 10/15 30.152.111,00 29.719.880,68

Voorzieningen en uitgestelde 
belastingen

16 1.212.757,00 1.910.137,88

Schulden 17/49 58.757.676,00 52.666.766,83

Totaal van de passiva 10/49 90.122.545,00 84.296.785,39

Resultatenrekening Boekjaar 2016 Boekjaar 2015

Bedrijfsopbrengsten 6.351.774,00 5.868.806,10

Bedrijfskosten 4.874.661,00 4.619.518,87

Bedrijfswinst 9901 1.477.113,00 1.249.287,23

Te bestemmen winst van het 
boekjaar

9905 372.583,00 549.924,07
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de ven-
nootschap CVBA/SOC De Zonnige Woonst over het boekjaar afgeslo-
ten op 31 december 2016 (RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE 
0405.085.262)

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het 

kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans 

op	31	december	2016	over	de	resultatenrekening	van	het	boekjaar	afgesloten	op	31	

december 2016 en over de toelichting, en omvat tevens de vereiste bijkomende  

verklaringen.

Verslag over de jaarrekening – oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap CVBA/SOC 

De	Zonnige	Woonst	over	het	boekjaar	afgesloten	op	31	december	2016,	opgesteld	op	

grond	van	het	in	België	van	toepassing	zijnde	boekhoudkundig	referentiestelsel,	met	een	

balanstotaal	van	€	90.122.544,93	en	waarvan	de	resultatenrekening	afsluit	met	een	te	

bestemmen winst van het boekjaar van € 372.583,69.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een 

getrouw	beeld	geeft	in	overeenstemming	met	het	in	België	van	toepassing	zijnde	boek-

houdkundig	referentiestelsel,	alsook	voor	het	implementeren	van	de	interne	beheersing	

die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die 

geen	afwijking	van	materieel	belang	bevat	die	het	gevolg	is	van	fraude	of	van	fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te 

brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale 

controlestandaarden	(ISA’s)	zoals	deze	in	België	werden	aangenomen	uitgevoerd.	Die	

standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de  

controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen 

dat	de	jaarrekening	geen	afwijkingen	van	materieel	belang	bevat.

Een	controle	omvat	werkzaamheden	ter	verkrijging	van	controle-informatie	over	de	in	

de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaam-

heden	zijn	afhankelijk	van	de	beoordeling	door	de	commissaris,	met	inbegrip	van	diens	

inschatting	van	de	risico’s	van	een	afwijking	van	materieel	belang	in	de	jaarrekening	
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als	gevolg	van	fraude	of	van	fouten.	Bij	het	maken	van	die	risico-inschatting	neemt	de	

commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor 

het	opstellen	door	de	entiteit	van	de	jaarrekening	die	een	getrouw	beeld	geeft,	ten-

einde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt 

zijn,	maar	die	niet	gericht	zijn	op	het	geven	van	een	oordeel	over	de	effectiviteit	van	

de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de 

geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door 

het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van 

de jaarrekening als geheel.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze 

controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij	zijn	van	mening	dat	de	door	ons	verkregen	controle-informatie	voldoende	en	 

geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar	ons	oordeel	geeft	de	jaarrekening	een	getrouw	beeld	van	het	vermogen	en	de	 

financiële	toestand	van	de	vennootschap	CVBA/SOC	De	Zonnige	Woonst	per	31	decem-

ber	2016,	alsook	van	diens	resultaten	over	het	boekjaar	dat	op	die	datum	is	afgesloten,	

in	overeenstemming	met	het	in	België	van	toepassing	zijnde	boekhoudkundig	referen-

tiestelsel.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarver-

slag,	het	naleven	van	de	wettelijke	en	bestuursrechtelijke	voorschriften	die	van	toe-

passing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek 

van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij 

de	in	België	van	toepassing	zijnde	internationale	auditstandaarden	(ISA’s),	is	het	onze	

verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van 

bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen 

wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van 

ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen:

• Het jaarverslag, opgesteld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek 

van vennootschappen en neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wet-
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boek van vennootschappen, behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de 

wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de jaarrekening en bevat geen van 

materieel	belang	zijnde	inconsistenties	ten	aanzien	van	de	informatie	waarover	wij	

beschikken in het kader van onze opdracht.

• De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek 

van vennootschappen, behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de wet 

vereiste inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties op 

basis	van	de	informatie	waarover	wij	beschikken	in	ons	controledossier.

• Onverminderd	formele	aspecten	van	ondergeschikt	belang,	werd	de	boekhouding	

gevoerd	in	overeenstemming	met	de	in	België	van	toepassing	zijnde	wettelijke	en	

bestuursrechtelijke	voorschriften.

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt 

overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

• Wij	dienen	u	geen	verrichtingen	of	beslissingen	mede	te	delen	die	in	overtreding	

met	de	statuten	of	het	Wetboek	van	vennootschappen	zijn	gedaan	of	genomen.

Zele, 27/04/2017

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor
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Wetgeving

Hieronder geven we een overzicht van de relevante wetgeving uit 2016 en een korte samen-

vatting van de inhoud ervan. Uiteraard verschijnt alle wetgeving ook in het Belgisch Staats-

blad. We bespreken hier enkel de regelgeving die een concrete impact heeft op de werking 

(bron: jaarverslag VVH).

2016 was een jaar waarop veel regelgevende initiatieven werden afgerond die in de eerste 

helft van de legislatuur werden voorbereid. Een aantal belangrijke wijzigingen werden dan 

ook	finaal	in	regelgeving	gegoten	en	in	het	Belgisch	Staatsblad	gepubliceerd.

Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met 

betrekking tot wonen (B.S. 13 december 2016)

Dit decreet vertaalt - onder meer - een aantal van de speerpunten uit het Vlaams Regeer-

akkoord op het vlak van sociaal wonen zoals de tijdelijke huurcontracten, een strengere 

eigendomsvoorwaarde,	strengere	aanpak	van	fraude,	de	aanpak	van	de	onderbezetting...

Hiermee	is	de	eerste	golf	van	wijzigingen	op	vlak	van	(sociaal)	wonen	afgewerkt.	Een	

aantal	belangrijke	thema’s	die	in	de	tweede	helft	van	de	legislatuur	zullen	aangepakt	

worden zijn een grondige vereenvoudiging van het KSH met ruimte voor lokale autono-

mie,	de	financiering	en	huurprijsberekening...

Het decreet bepaalt ook een aantal nieuwe bepalingen rond sociale koopwoningen 

(onder	meer	het	afschaffen	van	het	wederinkooprecht),	schaft	het	kooprecht	zittende	

huurder	af,	maakt	opnieuw	(zij	het	in	gemengde	projecten)	subsidies	voor	sociale	koop-

woningen mogelijk...

De	meeste	wijzigingen	betreffen	sociaal	wonen,	maar	ook	wordt	bijvoorbeeld	de	aan-

pak	van	leegstand	aangepast,	het	conformiteitattest	ingevoerd	en	de	lokale	autonomie	

verhoogd.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot wijziging van artikel 

55quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot 

reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de 

Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 1 en 2 en bijlagen 1, 2 en 3 van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- 

en veiligheidsnormen voor woningen (B.S. 12 januari 2016)

Dit besluit werd ook vorig jaar reeds opgenomen in het jaarverslag, maar is gepubli-

ceerd in 2016 dus nemen we het hier opnieuw op. Het wijzigt een aantal elementen uit 
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het KSH in het kader van nachtopvang voor daklozen in de winter. Woningen kunnen 

hiervoor ter beschikking gesteld worden en deze tellen niet mee voor de 1% verhuring 

buiten	het	stelsel.	Ook	zijn	minimale	afwijkingen	van	de	kwaliteitsnormen	uit	de	Vlaam-

se Wooncode toegelaten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting 

van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de 

aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaande-

ren (B.S. 27 januari 2016)

Dit besluit werd ook vorig jaar reeds opgenomen in het jaarverslag, maar is gepubliceerd 

in	2016	dus	nemen	we	het	hier	opnieuw	op.	Het	regelt	onder	meer	de	afhandeling	van	

het stopzetten van de subsidies van sociale  koopwoningen op uitvoeringsniveau. Een 

nieuwe	manier	van	prefinanciering	van	grondaankopen	voor	sociale	huurprojecten	 

(nodig	door	het	afschaffen	van	SV)	werd	ook	opgenomen	in	dit	besluit.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende diverse wijzi-

gingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vast-

stelling 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 (B.S. 25 

maart 2016)

Dit besluit regelt de aanpassingen die werden aangebracht in de prestatiebeoordeling 

van de SHM’s, onder meer op basis van de zeer uitgebreide evaluatie die gebeurde. Zie 

de hiervoor genoemde evaluatie. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2017, dus 

voor de nieuwe cyclus van de visitaties.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidië-

ring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot 

rationeel energiegebruik en groene warmte (B.S. 27 januari 2017)

Dit besluit werd pas in 2017 gepubliceerd dus valt strikt genomen buiten dit jaarverslag. 

De datum van inwerkingtreding is echter 31 december 2016. Nadat een eerdere wijzi-

ging aan dit besluit de voorwaarden minder streng maakte zodat meer projecten konden 

ingepast worden, werden in dit besluit nog een aantal aanpassingen gedaan. Dit gebeur-

de onder meer om de bijkomende budgetten van 4 maal 20 miljoen euro uit het Vlaams 

Klimaatfonds	te	benutten.
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Het aantal premies waarvoor een subsidiebijdrage kan worden aangevraagd werd uitge-

breid en men zet ook in op vervangingsbouw. Daarnaast wordt de premie ook mogelijk 

bij het uitvoeren van één energiemaatregel.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van di-

verse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 

tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de 

Vlaamse Wooncode (B.S. 22 februari 2017)

Dit besluit werd pas in 2017 gepubliceerd en gaat pas in voege op 1 maart 2017 en valt dus 

strikt genomen buiten dit jaarverslag. We vermelden het hier toch omdat het de uitvoerings-

modaliteiten regelt van de hoger vermelde decreetswijziging voor de sociale huur, zoals de 

tijdelijke huurconctracten, verstrengde eigendomsvoorwaarde, aanpak onderbezetting...

Ook wordt de geldigheid van de schattingen uitgebreid met twee jaar.

Door een fout is een stukje tekst in zake het ‘valabel aanbod’ niet verwerkt in dit BVR (meer 

specifiek	over	individueel	verbruik).	Dit	zal	rechtgezet	worden	in	het	wijzigingsbesluit	‘nieuw	

kader sociale koop’ in het voorjaar van 2017. 
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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 wet-

boek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot wijzi-

ging 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 2016 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 2016 enerzijds gericht op de uitbreiding van het 

aanbod van sociale woningen en kavels en anderzijds op de grondige renovatie van de 

bestaande woningen.
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Beslissingen van de algemene vergadering  
12 juni 2017

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 2016, inclusief verwerking van 
het resultaat

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de alge-

mene	vergadering	om	de	jaarrekening	afgesloten	op	31/12/2016	goed	te	keuren.

Winstverdeling 2016 (in euro)

692 100 toevoeging overige reserves 372.295,44 euro

694 000 vergoeding van het kapitaal 288,25 euro

 à 131 100 bijzondere reserves  372.295,44 euro

 à 471 000 te betalen dividend 288,25 euro

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-
revisor

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur om 

kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap en aan de commissaris-

revisor	voor	het	uitoefenen	van	deze	opdracht	tijdens	het	boekjaar	2016.

4. (Her)benoeming van bestuurders

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van 

bestuur aan de jaarvergadering om het mandaat van ondervermelde bestuurders te 

vernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering van de 

aandeelhouders in 2020:

• dhr.	Chris	Vervaet,	afgevaardigde	van	de	gemeente	Temse;

• dhr. Paul Verschelden, particulier.
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In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van 

bestuur eveneens aan de jaarvergadering de bekrachtiging van de voorlopige benoemin-

gen van ondervermelde bestuurders:

• mevr. Hilde Cloostermans-Huwaert, particulier (in de plaats van dhr. Désiré Clooster-

mans-Huwaert),	vanaf	3	oktober	2016,	beslist	in	de	raad	van	bestuur	van	3	oktober	

2016, dit voor de duur van het lopende mandaat;

• dhr.	Koen	Mettepenningen,	particulier	(in	de	plaats	van	dhr.	Marcel	De	Grave),	vanaf	 

3 oktober (29 september) 2016, beslist in de raad van bestuur van 3 oktober 2016, 

dit voor de duur van het lopende mandaat;

• dhr.	Filip	Boelaert,	afgevaardigde	van	de	gemeente	Hamme	(in	de	plaats	van	dhr.	

Robert	Saerens),	vanaf	3	oktober	2016,	beslist	in	de	raad	van	bestuur	van	3	oktober	

2016, dit voor de duur van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering van de 

aandeelhouders in 2020;

• dhr.	Etienne	De	Prijcker,	afgevaardigde	van	de	gemeente	Hamme	(in	de	plaats	van	

dhr.	Paul	Van	de	Casteele),	vanaf	13	maart	2017,	beslist	in	de	raad	van	bestuur	van	

13 maart 2017, dit voor de duur van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering 

van de aandeelhouders in 2020;

• mevr.	Lara	Buggenhout,	afgevaardigde	van	de	gemeente	Hamme	(in	de	plaats	van	

mevr.	Marleen	Van	Holewinckel),	vanaf	13	maart	2017,	beslist	in	de	raad	van	bestuur	

van 13 maart 2017, dit voor de duur van drie jaar, eindigend op de algemene  

vergadering van de aandeelhouders in 2020.
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