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Geachte heer Wilders, 

Bijgaand doe ik u de definitieve subsidieaanvraag en het bijbehorende saneringsplan met 
bijlagen toekomen. 
Voorafgaand aan de  totstandkoming van  deze documenten  is op  de concept  subsidie 
aanvraag  een  reactie  van  WSW  d.d.  17  februari  jl.  alsmede  een  reactie  van  de  Aw 
ontvangen. Aanpassingen op de conceptstukken zijn mede gebaseerd op deze reacties, 
waarbij in de bijlage bij deze Oplegbrief is aangegeven hoe de reacties zijn verwerkt. 
In dit  schrijven  licht  ik de  situatie van SHH en  het  verzoek  kort  toe.  Daarnaast is  een 
leeswijzer opgenomen die de structuur van de documenten toelicht. 

Situatieschets 

Stichting Humanitas Huisvesting (hierna SHH) is een woningcorporatie en bezit ca. 2.500 
eenheden. Daarnaast  voert SHH het beheer van drie panden die niet in eigen bezit zijn, 
maar langdurig zijn aangehuurd. De activiteiten van SHH vinden plaats in de gemeenten 
Rotterdam, Westvoorne, Capelle aan den IJssel en Nissewaard. 

In 2013 is  SHH vanwege  een zeer  zwakke financifile  positie onder  verscherpt toezicht 
gekomen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (thans Aw) en onder bijzonder beheer 
gebracht bij  het WSW. Op verzoek  van de Aw en WSW heeft SHH op  1  juli 2016  een 
herstelplan opgeleverd teneinde de  liquiditeits en solvabiliteitspositie van SHH op korte 
termijn te verbeteren. Uit  dit herstelplan komt naar voren dat SHH niet  in staat is om op 
eigen krachten binnen 10 jaar tot duurzaam herstel te komen. Op een aanwijzing van de 
Aw en WSW is vervolgens een herstructureringsplan opgesteld (gedateerd 21 november 
2016),  waaruit  blijkt  dat  SHH  zich  genoodzaakt  ziet    gezien  haar  nijpende 
liquiditeitspositie, om op korte termijn een saneringsaanvraag in te dienen bij het WSW. 

Verzoek 

Het  ontbreekt  SHH  aan  financiele  middelen  om  haar  werkzaamheden  te  kunnen 
voortzetten en erzijn onvoldoende mogelijkheden om de komende jaren op eigen kracht 
de  financiele  positie  duurzaam  te  verbeteren  naar  het  niveau  dat  van  een  gezonde 
corporatie wordt  verwacht op  basis  van de WSW ratio's. Om deze  reden verzoekt SHH 
de Minister op basis van artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Woningwet 
een saneringssubsidie aan SHH toe te kennen van € 116 miljoen. 
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De noodzaak  tot het doen  van een saneringsaanvraag  is ingegeven  door de  nijpende 
liquiditeitspositie van SHH.  (Jit de  in de aanvraag opgenomen liquiditeitsprognose blijkt 
dat SHH naar  verwachting in mei 2017 over  onvoldoende liquiditeiten  beschikt om aan 
haar verplichtingen  te kunnen  voldoen. Gezien het voorziene  liquiditeitstekort, verzoekt 
SHH als onderdeel van de subsidieaanvraag het bedrag van € 6 miljoen (horende bij het 
kalenderjaar 2017) aan steun toe te kennen, zo spoedig mogelijk zijnde op basis van de 
liquiditeitsprognose (bijiage  1  subsidieaanvraag). 

Leeswiizer 

De aanvraag bestaat uit een  subsidieaanvraag waarin  SHH de steun aanvraagt  en het 
saneringsplan.  Voor  zover  SHH zelfstandig  heeft  kunnen  nagaan,  bevatten  zowel de 
aanvraag als het plan de verschillende onderdelen zoals opgenomen in artikelen 111 en 
112 van het BTIV 2015. De aanvraag is als volgt opgebouwd: 

1.  Subsidieaanvraag Stichting Humanitas Huisvesting 

Bijlagen: 
1.  Liquiditeitsprognose SHH 
2.  Voorlopige en ongecontroleerde jaarstukken 2015 
3.  Noodzakelijk Daeb zienswijzen gemeenten 
4.  Noodzakelijk Daeb zienswijze leden Maaskoepel 
5.  Saneringsplan SHH 
6.  Memo werkzaamheden Fusie en Activa/passiva transactie 
7.  Ontvangen reacties woningcorporaties inzake oplossingsrichting 
8.  Projectplan Fusie 
9.  Reactie gemeente Rotterdam op bod prestatieafspraken 
10.  Zienswijze borgingsvoorziening 
11.  Zienswijzen gemeenten 
12.  Overleg bewonerscommissies 
13.  Advies Aedes adviescommissie 
14.  Uitkomsten overleg Aw inzake saneringsplan 
15.  Financieel Reglement SHH 

2.  Saneringsplan SHH (Bijiage 5 van de subsidieaanvraag) 

Bijlagen ingevoegd in het hoofddocument: 
1.  Financifile overzichten Basisscenario 
2.  Financifile overzichten Tegenvallersscenario 
3.  Kasstroomoverzicht bedrijfswaarde berekening DAEB (Activa/passiva) 
4.  Kasstroomoverzicht bedrijfswaarde berekening NietDAEB (Activa/passiva) 
5.  Uitgangspunten kasstromen en balans SHH 
6.  Leningen (Montesquieu) 
7.  Definities ratio's WSW 
8.  Marktwaarde van het bezit 
9.  Aanpassingen  doorrekeningen  scenarioanalyse  t.o.v.  herstructureringsplan  21 

november 2016 

Separate bijlagen: 
I.  Taxaties DTZ 
II.  MJOBBBN 
III.  Fakton; huuranalyse 
IV.  Doorrekening Basisscenario en Tegenvallersscenario in Excel 
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V.  Leegstandstabel 
VI.  Vastgestelde begroting 2017 en Q4 cijfers 2016 
VII.  Restwaarde overzicht 
VIII. Mededeling Stichting Humanitas Huisvesting, KvK jaarrekening 2014 

Koppelina  van  de  subsidieaanvraag  en  het  sanerinasplan  aan  de  onderdelen  zoals 
opgenomen in artikelen 111 en 112 van het BTIV2015. 

In de  subsidieaanvraag  en in  het saneringsplan  (bijlage 5 bij  de  subsidieaanvraag)  is 
vermeld dat SHH alle maatregelen zal nemen die de saneringssteun tot een minimum zal 
beperken, gegeven de noodzakelijke voortzetting  van de DAEBactiviteiten.  Voorts is in 
de aanvraag uitgewerkt en in bijzonder in bijlage 5 de verschillende scenario's waar SHH 
redelijkerwijs  mee  te  maken  zal  krijgen.  Voor  ieder  scenario  is  de  benodigde 
saneringssteun berekend. Op basis van het tegenvallerscenario is bepaald dat de hoogte 
van de gevraagde  steun een bedrag ad € 116 miljoen zal zijn. Het uitgangspunt bij  de 
uitvoering is een sobere en doelmatige bedrijfsvoering van de corporatie. 

In bijlage 8 van het saneringsplan is een overzicht opgenomen van de stappen te nemen 
richting  het  voorkeursscenario  fusie.  Hierbij  richt  het  saneringsplan  zich  op  fusie  en 
belangrijkste (beleids)maatregelen  om risico's  te mitigeren  is zodoende het zo spoedig 
mogelijk effectueren van de fusie. 

Subsidieaanvraag 

De subsidieaanvraag dient volgens artikel  111 van  het BTIV vergezeld te gaan van ten 
minste de volgende documenten: 

De analyse van de oorzaken van de ontstane problemen. Opgenomen in  hoofdstuk 
4 van de subsidieaanvraag. 
Het overzicht en een analyse van de financifele situatie van SHH op het tijdstip  van 
indiening van de subsidieaanvraag. Zie hoofdstuk 5  van de subsidieaanvraag. 
Meerjarenanalyses  zijn  uitgewerkt  in  paragraaf  8.3  van de  subsidieaanvraag,  ten 
aanzien van in elk geval: 

o  Mogelijke besparingen op de kosten van de bedrijfsvoering 
o  Verhuurbaarheid van onroerende zaken 
o  Mogelijkheid voor vervreemding 
o  Mogelijkheid om werkzaamheden die behoren tot de DAEB o.a. door andere 

corporaties te laten voortzetten. 
Meest recente  overzicht met  voorgenomen werkzaamheden  van de corporatie per 
gemeente. Zie hoofdstuk 9 van de subsidieaanvraag. 
Het saneringsplan. Zie bijlage 5 bij de subsidieaanvraag. 
Uitkomsten  van het overleg  dat SHH heeft gevoerd met  gemeenten en WSW zijn 
opgenomen  in  bijlage 3, bijlage  4,  bijlage  10,  bijlage  11,  bijlage 12, bijlage  13 en 
bijlage 14 horend bij de subsidieaanvraag. 

Saneringsplan (bijlage 5 bij de subsidieaanvraag) 

Het saneringsplan bevat de volgende wettelijk verplichte onderdelen: 
Een overzicht van maatregelen die de corporatie neemt of zal nemen in relatie tot de 
meerjarenanalyses in de subsidieaanvraag.  Zie bijlage 8 van het saneringsplan. 
Een  overzicht  van  de  maatregelen  die  de  corporatie  neemt  om  aan  het  eigen 
financieel reglement te voldoen. Zie paragraaf 2.5. 
De eventuele  bijdrage aan  de uitvoering  van het saneringsplan door  personen en 
instanties die  betrokken zijn  bij de  financiering of  bij de werkzaamheden  van SHH. 

Paging  3/4 



S 

slid 'tirip tiumamtas huisvesting 

Dit  komt  tevens  terug  in  het  Procesplan  fusie  waarin  de  route  richting  fusie  is 
toegelicht. 
Een raming  van de  saneringssubsidie die SHH aanvraagt en uitbetaalplanning. De 
timing van de uitbetaling is opgenomen in de subsidieaanvraag en het saneringsplan, 
waarbij wordt uitgegaan van uitbetaling voor effectuering van de fusie per  112018. 
Maatregelen om de nietDAEB activiteiten zo spoedig mogelijk te befeindigen of door 
anderen te laten voortzetten. Dit is opgenomen in het saneringsplan. 

Afsluitend 

Ik begrijp dat de WSWbeleidsregels voor  de sanering bepalen dat de beslistermijn van 
onderhavige subsidieaanvraag acht weken is,  of  anders binnen een zo  kort mogelijke 
termijn die  het WSW binnen die  acht weken  aan de corporatie  geeft. Dit betekent dat, 
gelet op de datum van de aanvraag, het WSW uiterlijk 27 aprii a.s. dient te beslissen. 

Gelet op het  spoedeisend karakter,  ingegeven  door het  liquiditeitstekort  in mei 2017, 
verzoek ik u vriendelijk maar dringend hier rekening mee te houden in uw beslistermijn. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Humanitas Huisvesting 

Edwin van den Berg 
Interim directeurbestuurder 

Bijlage: Opmerkingen en aandachtspunten Aw en WSW 
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STRIKT VERTROUWEUJK 

1  Inleicfing 

Stichting Humanitas Huisvesting (hierna: SHH) is een woningcorporatie, een zogenaamde 'Toegelaten 
Instelling' en bezit  ca. 2.500 eenheden. Daarnaast voert SHH het  beheervan drie panden die niet in 
eigen  bezit  zijn,  maar  langdurig  zijn  aangehuurd.  De  activiteiten  van  SHH  vinden  plaats  in  de 
gemeenten Rotterdam,  Rockanje, Capelle  aan den IJssel  en Nissewaard. SHH  verhuurt onder meer 
sociale en vrije sector huurwoningen voor mensen van 55 jaar en ouder (ouderenhuisvesting). Naast 
woningen bestaat het bezit uit zorgeenheden en bedrijfsruimten. 

In 2013 is SHH vanwege een zeer zwakke financiele positie onder verscherpt toezicht gekomen van het 
Centraal Fonds Volkshuisvesting (thans Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw)) en onder bijzonder 
beheergebracht bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW). SHH diende  opverzoek van 
de  Aw  en  WSW    op  1 juli  2016  een  herstelplan  op  te  leveren  teneinde  de  liquiditeits  en 
solvabiliteitspositie van SHH  op termijn te verbeteren. Het  oude herstelplan werd namelijk door de 
Aw, het WSW en het bestuur van SHH als onrealistisch aangemerkt. 

SHH heeft het  herziene herstelplan op 1 juli 2016 aan de  Aw en WSW  verstrekt. Uit dit herstelplan 
kwam naar voren dat SHH niet in staat is om op eigen kracht binnen 10 jaar tot duurzaam herstel te 
komen. Naar  aanleiding van het  herziene  herstelplan  is  door  de  Aw  en WSW  aan SHH  gevraagd 
meerdere scenario's voor de toekomst uit te werken. Het WSW  en de Aw hebben op 26 September 
2016 respectievelijk 17 oktober 2016 SHH hiertoe een aanwijzinggegeven. Op 21 november 2016 heeft 
SHH een herstructureringsplan opgeleverd aan de Aw en WSW waaruit naar voren kwam dat SHH zich 
 gezien haar nijpende liquiditeitspositie , genoodzaakt zag op korte termijn een subsidieaanvraag in 
te dienen bij het WSW op basis van het uitgewerkte scenario van zelfstandig voortbestaan. 

In reactie  op het  herstructureringsplan van  21 november 2016 hebben de  Aw en het  WSW op 13 
december aan SHH aangegeven dat de twee scenario's van fusie en activa/passiva  zoals opgenomen 
in het  herstructureringsplan van 21 november 2016  nader  dienden te  worden uitgewerkt  en op 
haalbaarheid  te  worden  getoetst.  Tevens  is  aangegeven  dat  een  subsidieaanvraag  die  aan  de 
voorwaarden voldoet eerst kan worden ingediend wanneer duidelijk is welk scenario met behoud van 
het noodzakelijk DAEB tot de laagste kosten voor de sector leidt. 

Ten einde meertijd te verkrijgen om  de haalbaarheid  van de  scenario's van  fusie en  activa/passiva 
transacties te onderzoeken heeft SHH, mede op aangeven van WSW, getracht een subsidieaanvraag 
uit te stellen door  op 30 november  2016 het WSW te verzoeken een  borgstelling te verstrekken ter 
financiering van de liquiditeitstekorten in 2017 op basis van artikel V bijlage 1 van het Reglement van 
Deelneming van het WSW. Dit verzoek is door WSW op 13 december 2016 afgewezen. Hoewel WSW 
de gevraagde bevestiging niet rechtstreeks weigert, kan SHH de brief van WSW van 13 december 2016 
niet anders lezen dan een niet gemotiveerde weigering om op het verzoek van SHH te beslissen en dat 
derhalve de weigering moet worden verstaan als een afwijzing. SHH is tegen dit besluit van het WSW 
op 9 januari 2017 in beroep gegaan. 

SHH  is  daarom  op  dit  moment  genoodzaakt  om    vanuit  de  verantwoordelijkheid  om  adequate 
beheersmaatregelen te treffen voor de huidige urgente liquiditeitsrisico's  een subsidieaanvraag in te 
dienen. 
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STRIKT VERTROUWELIJK 

2  Subsidieaanvraag 

Het ontbreekt SHH aan financiele middelen om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten en er zijn 
onvoldoende mogelijkheden voor SHH om de komende  jaren op eigen kracht  haar financiele positie 
duurzaam te verbeteren naar  het niveau dat van een gezonde woningcorporatie wordt verwacht op 
basis van de WSW ratio's. Om deze reden verzoekt SHH de Minister op basis van artikel 57, eerste lid, 
aanhef en onderdeel a, van  de Woningwet  een saneringssubsidie  aan SHH toe te kennen van € 116 
miljoen. 

Deze aanvraag voor saneringssubsidie is gebaseerd op het voorkeursscenario van Fusie waarbij wordt 
uitgegaan  van  een  juridische  fusie  met  een  corporatie  binnen  een  periode  van  een  jaar.  Het 
aangevraagde  bedrag  aan  saneringssubsidie  is    overeenkomstig de  voorschriften  van  het  WSW  
gebaseerd op het Tegenvallersscenario  van Fusie. Dit om, in geval van  tegenvallers, een  fusie alsnog 
tijdens de saneringsperiode te kunnen bewerkstelligen. 

Het Tegenvallersscenario is  door SHH gemaximeerd op een bedrag van  € 116 miljoen, gelijk aan het 
Tegenvallersscenario van  Zelfstandig Voortbestaan. Dit  houdt in dat  indien blijkt  dat voor  fusie een 
saneringsbijdrage van meer dan  € 116 miljoen noodzakelijk  is, SHH  het voorkeursscenario  van fusie 
niet verantwoord acht en zich genoodzaakt zal zien tot (voorlopig) Zelfstandig Voortbestaan. 

Uitgaande van het Basisscenario van Fusie heeft de noodzakelijk saneringssubsidie een bandbreedte 
van  €  104    €  41 miljoen.  Voor  het  Basisscenario  van  Fusie  wordt  door  SHH  een  bandbreedte 
gehanteerd  aangezien  SHH  hierbij  volledig  afhankelijk  is  van  de  bieding  die  door  een  derde  (de 
fusiepartner) wordt gedaan. Voor de uitvoering van het saneringsplan zal het Basisscenario van Fusie 
leidend zijn, waarbij tijdens de uitvoering van het saneringsplan wordt uitgegaan van een sobere  en 
doelmatige bedrijfsvoering van de corporatie. 

De noodzaak  tot het  doen van  een subsidieaanvraag op dit moment  is  ingegeven door  de nijpende 
liquiditeitspositie van SHH. Zoals uit bijgevoegde liquiditeitsprognose blijkt (zie bijlage I1), zal SHH naar 
verwachting in mei  2017 over  onvoldoende liquiditeiten  beschikken om  aan haar  verplichtingen te 
kunnen voldoen. 

Gezien  het  voorziene  liquiditeitstekort  in  mei  2017  verzoekt  SHH  als  onder  deel  van  de 
subsidieaanvraag een bedrag van € 6 miljoen aan saneringssteun  zo spoedig mogelijk toe te kennen, 
hetzij in  de vorm van  een subsidie, hetzij  in de  vorm van  een renteloze  lening ter dekking van  de 
liquiditeitstekorten die SHH voorziet voor 2017. Dit  bedrag van € 6 miljoen is modelmatig bepaald en 
kan in de praktijk afwijken. 

Het  is de verantwoordelijkheid  van SHH  om  in het  belang van  haar  directe stakeholders  al het 
mogelijke te doen om het  zich manifesterende liquiditeitstekort af te wenden. Nu het verzoek om in 
aanmerking  te  komen  voor  een  noodkrediet  overeenkomstig  artikel  V  bijlage  1  van  het 
Deelnemingsreglement  van  WSW  op  13  december  2016  is  afgewezen,  is  het  doen  van  een 
subsidieaanvraag voor SHH op dit moment de enige voorliggende mogelijkheid om dit liquiditeitsrisico 
te beheersen. 

SHH  zal  gedurende  de  saneringsperiode  alle  maatregelen  nemen  die  de  saneringssteun  tot  een 
minimum beperken, gegeven de noodzakelijke voortzetting van de DAEBactiviteiten. 

1  Bij de definitieve aanvraag zal de aanvraag worden voorzien van de meest actuele liquiditeitsprognose van dat 
moment. 
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3  Achtergrond 

SHH  is  een  woningcorporatie. Stichting Humanitas,  gevestigd  te Rotterdam  (hierna:  SHR),  is  een 
stichting die zich met name bezighoudt met dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn. Tot eind 
2015 waren SHH en SHR door een personele unie met elkaar verbonden en verweven. Deze personele 
unie kwam tot uitdrukking door zowel een gezamenlijke Raad  van Commissarissen  (hierna: RvC)  als 
een gezamenlijk Raad van Bestuur (hierna: RvB). 

Zoals  vermeld  is  SHH  in  2013,  vanwege  een  zwakke  financiele  positie,  onder  verscherpt  toezicht 
gekomen van de Aw en het WSW. In eerste instantie hebben de externe toezichthouders aangestuurd 
op verkenning van de mogelijkheden tot fusie. Hiertoe heeft de RvC eind 2014 besloten om naast de 
twee zittende bestuurders van de personele unie per 1 januari 2015 een interim bestuurder bij SHH te 
benoemen om deze mogelijkheden te verkennen. In  deze verkenning, uitgevoerd  door  de  interim 
bestuurder, bleek na korte tijd dat er onvoldoende inzicht was in het bezit van SHH en overige daarvoor 
noodzakelijke (administratieve) gegevens, wat een fusieorientatie tot een onuitvoerbare taak maakte. 
Daarnaast bleken de financiele stromen en processen tussen SHH en SHR sterk met elkaar vervlochten, 
ondanks het feit dat het twee separate juridische entiteiten betreft. 

Door de externe toezichthouders is vervolgens aangedrongen om de personele unie van de RvC en de 
RvB van beide stichtingen zo snel mogelijk op te heffen en de processen en financiele stromen op korte 
termijn te ontvlechten. Hiertoe is per 1 juli 2015  in opvolging van de interim bestuurder  een nieuwe 
statutair bestuurder benoemd. De  twee overige bestuurders  van SHH, die tevens bestuurder  waren 
van SHR, zijn op 15 augustus 2015 uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
als bestuurder van SHH. Vanaf 15 augustus 2015 wordt SHH bestuurd door een eenhoofdig bestuur. 

In oktober 2015 heeft de gezamenlijke RvC van SHH en SHR besloten zich per 1 januari 2016 te splitsen 
en alle processen en financiele stromen te ontvlechten. Formeel is daarmee de personele unie tussen 
SHH en SHR vanaf 1 januari 2016 opgeheven. 
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4  Oorzaak financiele situatie 

De kern van het financiele probleem van SHH is dat het beschikt over een leningenportefeuille die niet 
passend  is  bij de  waarde van het  vastgoed  en  de  kasstromen  van  het  vastgoed.  In onderstaande 
grafieken wordt  de ontwikkeling van de leningenportefeuille in de  periode 20052013  weergegeven 
op basis van de leningenportefeuille en de bedrijfswaarde volgens de jaarrekeningen2. Tevens worden 
de operationele kasstromen ten opzichte van de financieringskasstromen in die periode weergegeven 
op basis van de jaarrekeningen. 

Kasstromen 
12 

2 

� Kasstrcon cperat cne e aetv teten  a Kasarocn f nanc'er rgsactvte ten 

Tijdens de  ontvlechting van de  financiele stromen en processen  tussen SHH  en SHR  bleek dat  de bij 
SHH aanwezige administratie zeergebrekkigen incompleet was. Van de periode voor 2011 is nagenoeg 
geen administratie meer aanwezig. Om deze reden  is niet  feitelijk vast te stellen waar de gelden, die 
zijn verkregen met het aantrekken van leningen, aan zijn besteed. Aangezien de aangetrokken leningen 

2  SHH  beschikt  niet  over  de  jaarrekening  2007  en  2008.  De  cijfers voor  het  jaar  2008 zijn afkomstig  uit  de 
jaarrekening 2009. De cijfers voor  het jaar  2007 ontbreken in de grafieken. 
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in de  periode 20052013  geborgde  leningen bij het  WSW  betreffen, gaat  SHH  er  vanuit  dat  deze 
leningen zijn aangetrokken ten behoeve van volkshuisvestelijke activiteiten. SHH kan echter niet met 
zekerheid vaststellen of  de  aangetrokken gelden ook  zijn besteed aan volkshuisvestelijke  dan  wel 
DAEBactiviteiten. 

Daarnaast  bleek  de  administratie  die  wel  aanwezig  was  dermate  beperkt,  incompleet  en 
ontoegankelijk dat in de periode na 1 juli 2015 een direct betrouwbaar inzicht in de feitelijke financiele 
situatie van SHH ontbrak. Enkele voorbeelden hiervan betreffen: 

Een ingerekende meerjarige begroting voor het onderhoud (MJOB) die ontoereikend bleek. Er 
bleek sprake van grootschalig achterstallig onderhoud; 
Een vastgoedadministratie die onjuist en onvolledige bleek; 
Huurcontracten  voor met name bedrijfsruimten en zorgeenheden  die veelal niet konden 
worden aangesloten met de vastgoedadministratie; 
Huurcontracten  tussen  SHH  en  SHR  die  niet  in  alle  gevallen marktconform  bleken  en  in 
sommige gevallen geheel niet waren opgesteld; 
Niet aanwezige  dan wel geen systematische  en geen  toegankelijke documentatie van onder 
meer leningen, rekeningcourant transacties met SHR e.d.; 
Het  ontbreken  van  adequate  interne  procedures  waaronder  procuratie  en 
mandaatregelingen; 
Etc. 

Uit de jaarrekeningen van SHH komt naar voren dat ook het bedrijfsresultaat (exclusief financiele baten 
en lasten) van SHH in de periode 2005  2013 steeds verder afnam, met name door de stijging van de 
bedrijfslasten. 

II 
2:13 

icmjrsopDrengsten  mam.  tsearjrs asteri  uperst onee tseor  rsresu taa* 

Daarnaast hebben zich nog een tweetal omstandigheden  voorgedaan die  de financiele  situatie van 
SHH verder hebben verslechterd, zijnde: 
�  Ten tijde van de personele unie tussen SHH en SHR zijn gelden op basis van een niet zakelijke 

grondslag  verstrekt  aan  SHR  en  zijn  niet  zakelijke  overeenkomsten  tussen  SHH  en  SHR 
afgesloten die in het belang van SHR zijn geweest. Voor de periode 20112015 betreft dit een 
bedrag van in ieder geval € 19.245.600. SHH  heeft hiervoor  een claim neergelegd bij SHR.  In 
welke mate dit heeft plaatsgevonden in de periode voor 2011 is door SHH niet vast te stellen 
door het ontbreken van administratieve bescheiden; 

3ZZ  

Bedrijfsresultaat SHH 

k  El  It ll h II II 
2ZZ5   2ZZ  6  2CCS  2CC3  2Z1Z   2C12  2312 
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�  SHH beschikt over  een derivatenportefeuille die wordt  aangehouden bij  �  en niet 
past binnen het  financieel reglement van SHH (bijlage 15). Deze  derivatenportefeuille is  het 
resultaat van een  herstructurering van  een oude derivatenportefeuille en  bestaat  uit twee 
payer swaps en negen floatingfloating swaps met een vaste opslag van 94 basispunten over 
een  hoofdsom  van  circa  €  60 miljoen  en  een  feebetaling van  € 100.000  per  jaar  om  de 
bijstortverplichting op de negatieve marktwaarde van de payer  swaps af  te kopen. De extra 
kosten van deze derivatenportefeuille bedragen  jaarlijks daarmee circa €  650.000. Tevens  is 
een bedrag van € 5 miljoen langdurig beklemt ten behoeve van  deze liquiditeiten 
staan daarom niet ter vrije beschikking van SHH. De derivatenportefeuille is niet geborgd. 

Naast  de claim  die is  neergelegd bij SHR  onderzoekt SHH  in hoeverre sprake  is van  verwijtbaarheid 
richting de voormalig bestuurders  en commissarissen van SHH  en/of andere partijen. Mocht dit  het 
geval zijn, dan zal SHH overgaan tot het nemen van passende juridische stappen. 

Uit bovenstaande volgt  dat SHH niet  heeft kunnen vaststellen  dat nietDAEB  activiteiten de  directe 
aanleiding  zijn  voor  de  sanering.  Daarom  heeft  SHH  overeenkomstig  artikel  111,  lid  2  Besluit 
Toegelaten  Instellingen Volkshuisvesting  (hierna: BTIV)  2015  in het  saneringsplan  geen  specifieke 
maatregelen opgenomen die zien op directe beeindiging van nietDAEB activiteiten bij SHH. 
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5  Huidige financiele situatie 

Zoals  vermeld  is  de  huidige  financiele  situatie  van  SHH  zeer  nijpend.  Op  basis  van  de  huidige 
liquiditeitsprognose voorziet SHH in mei 2017 een liquiditeitstekort. In dat geval zal SHH niet in staat 
zijn op eigen kracht  aan haar verplichtingen te voldoen en zijn aanvullende gelden noodzakelijk. Om 
deze reden is SHH nu genoodzaakt tot het doen van een subsidieaanvraag. 

Zoals  hierboven  vermeld  bleek  de  administratie  van  SHH  na  de  ontvlechting  tussen SHH  en SHR 
beperkt, incompleet en ontoegankelijk. Het heeft tot ver in 2016 geduurd voordat SHH voldoende grip 
kreeg op deze administratie en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Op basis van de 
administratie heeft  SHH vervolgens moeten constateren dat  de gedeponeerde  jaarrekening 2014 in 
ernstige mate tekortschiet is  geschoten in het geven van  het vereiste inzicht in de financiele situatie 
van SHH. Om  deze  reden heeft  SHH  in  januari  2017  een mededeling hieromtrent  neergelegd  ten 
kantore van het handelsregister. 

Voorts  is  SHH  door de  beperkte en  incomplete administratie niet  in staat  gebleken om tijdig  haar 
jaarstukken 2015 op te stellen en te laten controleren door  een externe accountant. Zodoende kent 
ook de basis van de  financiele meerjarenprognoses onzekerheden. Om alle stakeholders van SHH  te 
informeren over wat er wel is aan informatie, heeft het bestuur van SHH besloten om 31 januari 2017 
voorlopige en ongecontroleerde jaarstukken 2015 te deponeren. Deze zijn opgenomen in bijlage 2. 
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6  Noodzakelijk DAEBactiviteiten 

SHH heeft bezit in de gemeente Rotterdam, Capelle aan de IJssel, en Westvoorne. Daarnaast voert SHH 
werkzaamheden uit in de gemeente Nissewaard (beheerpand). 

Bij  het  opstellen  van  het  herstructureringsplan  in  november  2016  heeft  SHH  de  omvang  van  de 
noodzakelijke  DAEBportefeuille  vastgesteld  door  zienswijzen  hieromtrent  te  vragen  aan  de 
gemeenten en de in de Maaskoepel georganiseerde corporaties in de stadsregio Rotterdam. 

Aangezien het bezit van SHH voor het merendeel bestaat uit DAEBwoningen en het exploiteren van 
deze DAEBwoningen vallen onder de statutaire doelstellingen van SHH, kwalificeert SHH  haar DAEB
activiteiten als noodzakelijk. 

SHH heeft de gemeenten Rotterdam, Capelle aan de IJssel, Westvoorne en Nissewaard gevraagd naar 
het  oordeel  van  de  burgemeester  en  wethouders  van  deze  gemeente  in  deze.  De  ontvangen 
zienswijzen van de gemeenten zijn opgenomen onder bijlage 3. De leden van de Maaskoepel hebben 
in gezamenlijkheid een standpunt ingenomen ten aanzien van de noodzaak van het DAEB bezit. Deze 
zienswijze is opgenomen onder bijlage 4. 

Het overgrote  deel van  het bezit  van SHH  ligt  in de gemeente Rotterdam. Uit de  zienswijze van  de 
gemeente Rotterdam blijkt dat de gemeente met name ten aanzien van de zelfstandige woningen het 
noodzakelijk acht dat SHH haar huidige DAEBbezit in principe behoudt voorde doelgroep. Ten aanzien 
van de intramurale zorgeenheden geeft de gemeente aan dat zij geen formele rol heeft bij het bepalen 
van de capaciteit, maar dat zij een zeker aanbod intramuraal zorgvastgoed in de gemeente Rotterdam 
noodzakelijk acht. 

Op basis  van de  zienswijzen van  de gemeenten en de  leden van  de Maaskoepel, alsmede de eigen 
kwalificatie van het bezit, concludeert SHH dat voor wat betreft de DAEBactiviteiten van SHH sprake 
is van noodzakelijk DAEB en dien ten gevolgde is voldaan aan de vereisten van artikel 112 lid 1 van het 
Besluit  Toegelaten  Instellingen  Volkshuisvesting  (hierna:  BTIV)  2015  en  artikel  3  Beleidsregels 
Financiele  Sanering Toegelaten  Instellingen  2016  van  WSW.  Uit  genoemde  regelgeving  volgt  dat 
saneringssubsidie  uitsluitend wordt  verstrekt  indien  het  verrichten  of voortzetten  van  die  (DAEB) 
werkzaamheden  naar  het  oordeel  van  burgemeester  en wethouders  van  de  gemeenten  waar  zij 
worden verricht  noodzakelijk is  voor het  in stand houden  van voldoende woongelegenheden  in die 
gemeente. 
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7  Het saneringspian 

7.1 Algemeen 

In  bijlage  5  is  het  saneringspian  opgenomen. Hierin  is  een  drietal  scenario's  beschreven  voor  de 
toekomst.  Per  scenario  worden  de  input, uitgangspunten  en  uitkomsten  van  de  doorrekeningen 
toegelicht. In het saneringspian zijn de volgende scenario's uitgewerkt en geanalyseerd: 

I: Zelfstandig voortbestaan: waarbij SHH eind 2026 aan de ratio's van het WSW voldoet; 
II: Fusie: waarbij SHH eind 2017 juridisch fuseert met een andere woningcorporatie; 
III: Activa/passiva transacties: waarbij SHH eind 2017 alle activa en passiva heeft overgedragen 
aan meerdere woningcorporaties. 

Bij de scenario's wordt een beschrijving gegeven van de  risico's, onzekerheden en afhankelijkheden, 
welke van invloed zijn op de haalbaarheid en slagingskans van het scenario. 

7.2  Afwegingen en voorkeursscenario 

7.2.1  Algemeen 

Voorafgaand aan een  inhoudelijke weging van de  diverse scenario's  is het  van belang op te merken 
dat SHH als primaire verantwoordelijkheid heeft het realiseren van haar statutaire (volkshuisvestelijke) 
doelstellingen  en  het  behartigen  van  de  belangen  van  haar  directe  stakeholders.  Als  directe 
stakeholders ziet SHH onder meer de huurders, werknemers, de belastingdienst, banken, crediteuren 
e.a.  SHH  heeft  een  wettelijke  verplichting  en  verantwoordelijkheid  om  geen  van  haar  directe 
stakeholders te benadelen. 

Bovenstaande maakt dat SHH benadrukt dat SHH bij alle scenario's de expliciete randvoorwaarde stelt 
dat dit een totaaloplossing biedt voor  alle activa, passiva, rechten en verplichtingen van SHH en dat 
nimmersprake kan zijn van het achterblijven van schulden en/of verplichtingen waarvooropvoorhand 
geen zekerheid is verkregen dat deze onder de sanering vallen. Deze zekerheid dient door SHH te alien 
tijde  te  zijn  verkregen  alvorens  SHH  kan  overgaan  tot  het  verlenen  van  medewerking  aan  c.q. 
implementatie van het desbetreffende scenario. 

7.2.2  Haalbaarheid scenario's 

In  het  herstructureringsplan  van  november  2016  is  een  globale  uitwerking  gegeven  van  de 
oplossingsrichtingen die zien op de scenario's van Fusie en Activa/passiva transacties. In de periode na 
oplevering van dit herstructureringsplan  heeft SHH  een uiterste  inspanning geleverd ten einde een 
inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid van deze oplossingsrichtingen. De werkzaamheden 
die  in dit  kader  zijn  verricht,  na  oplevering van  het  herstructureringsplan  in  november  2016,  zijn 
uiteengezet  in bijlage  6. SHH  is  van mening dat  door  het  uitvoeren  van  deze  werkzaamheden, in 
combinatie met de doorrekeningen in het saneringspian, eveneens is voldaan aan de voorwaarden die 
door de Aw en WSW zijn gesteld in de brief van 13 december 2016 zoals vermeld in Hoofdstuk 1. 

De  uitkomst  van  bovengenoemde  werkzaamheden  is  dat  twee  woningcorporaties  de  bereidheid 
hebben  aangetoond  individueel  tot  een  totaaloplossing  te  willen  komen  met  SHH.  Een  derde 
corporatie heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in delen van het bezit en bereidheid te hebben tot 
een  totaaloplossing  in  samenwerking  met  andere  woningcorporaties  (zie  de  reacties  van  de 
woningcorporaties onder bijlage 7). 

12 



STRIKT VERTROUWELIJK 

Aangezien  de  reactie  van  genoemde  derde  woningcorporatie  geen  uitzicht  biedt  op  een 
totaaloplossing en de andere  twee woningcorporaties hebben aangegeven in een een op een relatie 
tot een oplossing te willen komen, acht SHH overdracht door middel van activa/passiva transacties aan 
meerdere woningcorporaties op dit moment niet haalbaar. 

SHH komt dan ook tot  de conclusie  dat een  totaaloplossing met meerdere corporaties op  basis van 
activa/passiva  transacties  op  dit moment  niet  haalbaar  is,  gezien  het  gebrek  aan  interesse op dit 
moment. Een totaaloplossing met een woningcorporatie acht SHH mogelijk haalbaar, aangezien twee 
woningcorporaties hiertoe hun interesse hebben getoond. 

Gezien de expliciete randvoorwaarde die SHH aan een totaaloplossing verbindt (zie paragraaf 7.2.1), 
dient bij een totaaloplossing met een woningcorporatie sprake te zijn van een juridische fusie in plaats 
van een activa/passiva transactie. Bij een juridische fusie gaat immers de gehele juridische entiteit over 
waardoor  eveneens  alle  activa,  passiva,  rechten  en  verplichtingen  over  zullen  gaan.  Bij  een 
totaaloplossing met  een woningcorporatie op  basis van een  activa/passiva  transactie  is  sprake van 
dusdanige (juridische) onzekerheden en risico's dieopvoorhand niet goed zijn inte schatten door SHH, 
dat dit door SHH vooralsnog wordt uitgesloten. 

Op  basis  van  bovenstaande  overwegingen  komt  het  scenario  van  activa/passiva  transacties  te 
vervallen.  In  onderstaande  paragrafen  zal  daarom  een  afweging  worden  gemaakt  tussen  de 
overblijvende  scenario's,  zijnde  Zelfstandig  Voortbestaan  en  Fusie.  Voor  de  volledigheid,  zal  het 
scenario activa/passiva transacties wel worden weergegeven in het afwegingskader. 

7.2.3  Afwegingskader 

In  onderstaande  tabel  is  de  hoogte  van  de  noodzakelijke  saneringssubsidie  weergegeven  van  de 
scenario's Zelfstandig Voortbestaan en Fusie zoals  deze blijken uit de doorrekeningen opgenomen in 
het saneringsplan. 

(*€ mln)  2 elfstandig Vc �ortbestaan  Activa/Passiva* 
"  :  '  ' 

Fusie 
Basisscenario  €51  €48  € 104  € 41 
Tegenvallersscenario  € 116  € 116  € 158 j 
* Het activa/passiva scenario is gebaseerd op een kasstroom neutrale overname waarbij geen rekening 
is gehouden met overdrachtsbelasting en risico's en activiteiten die niet in de activa zijn opgenomen. 

Als uitgangspunt voor de doorrekening van het Basisscenario van Fusie veronderstelt SHH dat fusie 
plaatsvindt op basis van 75% Loan to Value (hierna: LTV). Dit betreft de norm waaraan een 
woningcorporatie dient te voldoen volgens de normen van het WSW. 

Uiteraard is SHH voor het bepalen van de noodzakelijke saneringsbijdrage volledig afhankelijk van 
het uiteindelijke bod van de fusiepartner, waardoor de noodzakelijke saneringsbijdrage zowel 
positief als negatief kan afwijken ten opzicht van het gehanteerde uitgangspunt van 75% LTV. 
Daarom hanteert SHH voor het Basisscenario van Fusie een bandbreedte tussen de 75% LTV en 100% 
LTV. Voor de berekening van het Tegenvallerscenario is uitgegaan van fusie op basis van 65% LTV en 
tegenvallende kasstromen, en dus een lagere bedrijfswaarde. 

Om te komen tot een voorkeursscenario heeft SHH de volgende criteria gehanteerd: 
�  Laagste kosten voor de sector in termen van saneringsbijdrage; 
�  Belangen van de huurders; 
�  Haalbaarheid van het scenario; 
�  Risico's en onzekerheden. 
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Bovenstaande criteria heeft SHH voor  de scenario's tegen elkaar afgezet. In onderstaande tabel is de 
uitkomst daarvan weergegeven voor zover ze van elkaar verschillen. De uitkomsten zullen vervolgens 
nader worden toegelicht. 

Daar waar de criteria niet van elkaar verschillen zijn  ze niet expliciet benoemd. Dit  geldt onder meer 
voor de opeisbaarheid van de derivatencontracten '  ^  indien een subsidieaanvraag 
wordt ingediend. Dit risico is inherent aan het doen van een subsidieaanvraag, ongeacht het scenario 
waarop het subsidieaanvraag is gebaseerd. 

Afwegingen  Zelfstandig  Activa/  Fusie 
voortbestaan  Passiva 

Hoogte saneringsbijdrage 
Basisscenario  +   

Tegenvallersscenario  +  +  

Belang van de huurders 
Mogelijkheden  versneld  achterstallig  onderhoud   +  + 

inhalen 
Mogelijkheden  levensduur  verlengende   +  + 

investeringen en/of sloop/nieuwbouw 

Haalbaarheid scenario 
Afhankelijkheid van derden  +   

Juridische obstakels  +   

Risico's en onzekerheden 
Mogelijke upside t.o.v. basisscenario    

Looptijd saneringsperiode   +  + 

Voldoen aan Business Risks WSW    + 

Kans dat partijen restrisico's willen meenemen (claim,  nvt  —  ++ 

derivaten) 

Uit  de  tabel  blijkt  dat  de  scenario's  voor  en  nadelen  hebben.  Samengevat  is  het  voordeel  van 
Zelfstandig Voortbestaan dat dit scenario vanwege minder spreiding daarmee mogelijk tot de laagste 
saneringsbijdrage leidt en de haalbaarheid van dit scenario het grootst is. Het voordeel van Fusie is dat 
de belangen van de huurders beter gediend zijn en de  risico's en onzekerheden voor SHH  beperkter 
zijn. 

De noodzaak  van saneringssubsidie  is ten principale gelegen  in de noodzaak tot het voortzetten van 
de noodzakelijk DAEBactiviteiten van SHH, dit in het belang van de huidige en toekomstige huurders. 
De noodzaak tot voortzetting van de DAEBactiviteiten wordt door de gemeenten onderschreven. 

SHH is  van mening dat het belang van de huidige en toekomstige huurders  het best  wordt gediend, 
indien op  zo  kort mogelijke  termijn een  structurele oplossing wordt  gevonden voor  de  financiele 
problemen  van  SHH  met  zo  min  mogelijk  restrisico's,  waarbij  eventuele  investeringscapaciteit 
beschikbaar  komt voor  het  wegwerken van  achterstallig onderhoud  en het  op termijn  voorzien in 
mogelijkheden tot levensduur verlengende investeringen en eventueel sloop/nieuwbouw. SHH is van 
mening dat dit belang het best wordt gediend bij fusie. Immers bij zelfstandige doorexploitatie van de 
woningen zal SHH aan het eind van de saneringsperiode slechts nipt aan de ratio's van WSW voldoen 
en geen  enkele buffer  hebben. Te  voorzien is  dat SHH  in dat  geval gedurende  zeer  lange tijd geen 
onrendabele  investeringen  kan  plegen,  hetgeen  niet  in  het  belang  van  huidige  en  toekomstige 
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huurders is. Tevens is evident dat de kans dat risico's en onzekerheden bij SHH zullen optreden die tot 
extra kosten (voor de sector) zullen leiden groter wordt naarmate de saneringsperiode  langer duurt. 
Op basis van bovenstaande overwegingen komt SHH tot het voorkeursscenario van Fusie. 

Indien een juridische  fusie niet haalbaar blijkt te zijn vanwege voor partijen onaanvaardbare  risico's, 
dan ontstaat  een nieuwe situatie waarin altematieven worden onderzocht. Zelfstandig voortgaan is 
hierbij de meest voor de hand liggende optie. Een activa/passiva transactie wordt mogelijk onderzocht 
mits: 
�  deze optie op basis van de bestaande wet en regelgeving mogelijk is; 
�  een toets in het kader van bestuursaansprakelijkheid uitwijst dat geen risico's bestaan inzake 

benadeling van schuldeisers en contractpartijen en; 
�  deze activa/passiva transactie resulteert in een totaal oplossingvooralle partijen, dus inclusief 

de resterende entiteit. 

Doordat  sprake moet  zijn van een  totaaloplossing wijken  de  toepasselijke  saneringsbijdragen voor 
activa/passiva in de verschillende (tegenvallende)  scenario's beperkt af van de bedragen in geval van 
een fusie (mogelijk extra lasten zoals belastingen en kosten voor het realiseren van de totaaloplossing). 
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8  Subsidieaanvraag op basis van het voorkeursscenario Fusie 

8.1 Hoogte van de subsidieaanvraag 

SHH realiseert zich dat het voorkeursscenario van Fusie niet per definitie tot de goedkoopst mogelijke 
oplossing voor de sector  leidt. De oorzaak hiervan  is met name  gelegen in de marktwaarde van de 
leningenportefeuille in combinatie met  de duur  van de  saneringsperiode. Met  het afnemen  van de 
looptijd  van  de  leningen  neemt  eveneens  de  marktwaarde  van  de  leningen  af.  Aangezien  de 
saneringsperiode  bij  Zelfstandig  Voortbestaan  een  periode  van  10  jaar  bestrijkt,  wordt  de 
marktwaarde van de leningen substantieel lager verondersteld dan bij fusie binnen een jaar. 

De hogere saneringsbijdrage van Fusie  ten opzicht  van Zelfstandig Voortbestaan  kan op voorhand 
slechts  indicatief worden geduid, aangezien  SHH daarbij volledig  afhankelijk  is  van de  uiteindelijke 
voorwaarden waartegen een andere woningcorporatie wenst te fuseren. 

Overeenkomstig de  voorschriften van WSW  als  saneerder,  dient  de  hoogte van  de  aan  te vragen 
saneringssubsidie te zijn gebaseerd op het zogeheten Tegenvallersscenario. 

SHH beoordeelt de haalbaarheid  van een fusietraject  positief, maar erkent  dat een dergeiijk traject 
nog  zeer  onzeker  is.  Zo  zijn  op  dit  moment  slechts  twee  woningcorporaties  hierin  potentieel 
geinteresseerd, is nog geen sprake  van een (indicatieve) bieding en dient ook  /  haar 
medewerking aan een dergeiijk fusietraject te verlenen. 

SHH is  voornemens het fusiescenario in 2017  te implementeren. Indien potentiele fusiepartners zich 
gedurende deze periode onverhoopt terugtrekken, is SHH vooralsnog niet in staat het fusiescenario te 
implementeren. Op dat moment is SHH genoodzaakt overte gaan tot zelfstandige doorexploitatie van 
de woningen en daarmee terug te vallen op het scenario van Zelfstandig Voortbestaan. 

Daarnaast kunnen zich  financiele tegenvallers  voordoen die  zich vertalen in  slechtere voorwaarden 
waartegen een woningcorporatie wenst  te fuseren en daarmee  leiden tot een hogere noodzakelijke 
saneringsbijdrage. Belangrijke onzekerheden die hierbij van belang zijn betreffen: 

In  hoeverre  wijkt  de  fusiepartner  af  van  de  kasstromen  die  SHH  in  haar  doorrekeningen 
hanteert; 
Welke specifiek deel van de leningen  en derivatenportefeuille gaat mee in de fusie en welk 
deel niet. Dit bepaalt het deel van de marktwaarde van de leningen en derivatenportefeuille 
dat gesaneerd dient te worden. 

In tegenstelling tot het scenario van Zelfstandig Voortbestaan heeft SHH bij Fusie invloed op de mate 
waarin een Tegenvallersscenario wordt gematerialiseerd. Het is immers aan SHH om de voorwaarden 
waartegen een andere woningcorporatie wenst te fuseren al dan niet te accepteren. 

Zoals eerder  vermeld weegt  voor SHH bij de keuze voor het voorkeursscenario  van Fusie  het belang 
van de  huurders af tegen een mogelijk  hogere saneringsbijdrage. SHH  acht deze belangenafweging 
echter niet  meer verantwoord  indien de  noodzakelijke saneringsbijdrage  bij Fusie  de noodzakelijke 
saneringsbijdrage op basis van het Tegenvallersscenario bij Zelfstandig Voortbestaan overstijgt. Op dat 
moment ziet  SHH zich genoodzaakt de woningen door te exploiteren en  daarmee terug te vallen op 
het scenario van Zelfstandig Voortbestaan. Om deze  reden maximeert SHH  het Tegenvallersscenario 
bij Fusie op hetzelfde bedrag als het Tegenvallersscenario bij Zelfstandig Voortbestaan en bedraagt de 
aanvraag voor een saneringssubsidie een bedrag van € 116 miljoen, waarbij SHH verzoekt een bedrag 
van € 6 miljoen per direct beschikbaar te stellen ter dekking van de voorzienbare liquiditeitstekorten 
in 2017. 
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8.2  Optimalisaties gedurende de saneringsperiode 

SHH  zal  gedurende  de  saneringsperiode  trachten  te  fuseren  met  een  woningcorporatie  en  de 
saneringsbijdrage daarbij zo veel als mogelijk te beperken, gegeven de noodzakelijke voortzetting van 
de DAEBactiviteiten. SHH zal daarmee een uiterste inspanning plegen om de kosten voor de sector 
binnen het voorkeursscenario van  Fusie   zo  laag mogelijk  te houden. Dit betekent dat  zal worden 
bezien  of, en  zo  ja  in welke mate,  optimalisaties mogelijk  zijn. In  bijlage 8  is  het Projectplan Fusie 
opgenomen ten aanzien van de uitvoering van het voorkeursscenario van Fusie. 

In aanvulling op de (beleids)maatregelen zoals vertaald in de uitgangspunten van de doorrekeningen 
in het saneringsplan, waarbij reeds is uitgegaan van een sobere en doelmatige bedrijfsvoering alsmede 
de werkzaamheden zoals beschreven in het Projectplan Fusie, zal SHH in ieder geval bezien: 

De mogelijkheden tot optimalisatie van de huurcontracten; 
De mogelijkheden voor (tijdelijke) inrichting van de werkorganisatie; 
De mogelijkheden tot terugdringen van de leegstand. 

8.3  Meerjarenanalyses 

De meerjarenanalyses van het voorkeursscenario van Fusie,  zoals vereist op basis van artikel 111, lid 
lc van het BTIV  2015, zijn  opgenomen in het saneringsplan onder bijlage  5. Onderstaand volgt een 
korte toelichting op de verschillende onderwerpen zoals benoemd in dit wetsartikel. Voor een nadere 
toelichting op de uitgangspunten word verwezen naar het integrate saneringsplan. 

Kosten instandhouding onroerende zaken en kosten bedrijfsvoering 
In de meerjarenanalyses zijn geen kosten opgenomen voor levensduur verlengende investeringen en 
eventueel sloop/nieuwbouw. Bij het bezit van SHH is sprake van achterstalligonderhoud waardoor het 
onderhoud fors hoger is dan de benchmark. Verdere besparingen op onderhoud zijn naar verwachting 
niet  mogelijk.  Uiteraard  zal  SHH  gedurende  de  saneringsperiode  de  uitgaven  voor  onderhoud 
nauwlettend monitoren. 

SHH beschikt, na de ontvlechting per 1 januari 2016, pas sinds  ongeveer 1 jaar over een  zelfstandige 
werkorganisatie van beperkte omvang met een sterke afhankelijkheid van inleenkrachten en externe 
adviseurs. SHH zal medio maart met een nadere uitwerking komen ten aanzien van het  zekerstellen 
van de  werkorganisatie voor het  komende jaar,  in  relatie tot  de voorkeur van SHH om niet  langer 
zelfstandig voort te bestaan. Verdere besparingen op de bedrijfsvoering zijn naar verwachting van SHH 
niet direct mogelijk. 

Verhuurbaarheid en optimalisatie huuropbrengsten 
De  in  de  meerjarenanalyse  ingerekende  huuropbrengsten  zijn  gebaseerd  op  streefhuren  die  zijn 
ingeschat door een derde (Fakton). Het ingerekende huurbeleid gaat daarbij uit van huurverhogingen 
op basis van inflatie vermeerderd met de huurharmonisatie naar streefhuur. 

SHR is op dit moment de grootste huurdebiteur van SHR (ca. 20% van de huuropbrengsten). Daarmee 
heeft SHH  een grote  afhankelijkheid voor  wat betreft  de huuropbrengsten  van een  debiteur In  de 
meerjarenanalyses is de leegstand op basis van de huidige stand van zaken en ontvangen opzeggingen 
ingerekend.  Hierbij  is  de  extra  leegstand  voor  de  grootste  opzeggingen  van  SHR  meegenomen. 
Daarnaast  is  uitgegaan van standaard leegstandspercentages  voor de  woningen en bedrijfsruimten. 
Op dit moment vinden contractonderhandelingen plaats met SHR over de huurcontracten. SHH zal de 
komende  periode  dit  proces  continueren  ten  einde  de  huuropbrengsten  zoveel  mogelijk  te 
optimaliseren. 

17 



STRIKT VERTROUWELIJK 

Vervreemding onroerende taken 
In het voorkeursscenario van Fusie wordt verondersteld dat de gehele entiteit juridisch ultimo 2017 is 
gefuseerd met een andere woningcorporatie en daarmee alle onroerende zaken zijn overgedragen aan 
deze woningcorporatie. 

Voorzetting DAEB activiteiten door andere corporaties 
Het voorkeursscenario van Fusie  gaat uit van voortzetting van de huidige DAEBactiviteiten door een 
andere woningcorporatie. 

Juridische dossiers 
SHH  is op dit moment verwikkelt in een aantal juridische dossiers. De uitkomsten en kosten hiervan 
zijn onzeker en zullen tevens van invloed zijn op de bereidwilligheid tot fusie van derden. 

SHH  zal  nadrukkelijk  aandacht  besteden  aan  mogelijk  aansprakelijkheidstellingen  van  voormalig 
bestuurders en commissarissen en overige  betrokken partijen. Indien hiertoe aanleiding  is kan  niet 
worden uitgesloten dat het aantal juridische dossiers, en daarmee de juridische kosten, verder zullen 
stijgen. 

9  Reactie gemeente Rotterdam op bod prestatieafspraken 

Voor 2016  en 2017 zijn door  SHH geen prestatieafspraken  gemaakt met  de gemeente.  Een nadere 
toelichting hierop is opgenomen in bijlage 9. 
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10  Uitkomsten overleg 

Overeenkomstig de  wettelijke vereisten heeft  SHH  met  diverse partijen overleg gevoerd  over het 
saneringsplan  en/of  het  Projectplan  Fusie  en  hebben  deze  partijen  verzocht  een  zienswijze  te 
verstrekken. SHH merkt op dat SHH  de subsidieaanvraag en het onderliggende saneringsplan als een 
samenhangend geheel beschouwd. 

10.1  Overleg WSW 

Overeenkomstig de  vereisten van artikel 111, lid 1 onder  e BTIV  heeft SHH  over het saneringsplan 
diverse  (monitorings)overleggen  gevoerd  met  Aw  en  WSW  (als  borger).  Het  meest  recente 
monitoringsoverleg  heeft  plaatsgevonden  op  14  februari  2017  Op  6  februari  jl.  heeft  SHH  een 
schriftelijke zienswijze gevraagd over de subsidieaanvraag en het saneringsplan. Het WSW (als borger) 
verstrekt  geen  zienswijze  op  de  concept  subsidieaanvraag  en  saneringsplan.  Ten  aanzien  van  de 
concept subsidieaanvraag heeft het WSW een reactie gegeven met opmerkingen en aandachtspunten. 
Deze reactie is daar waar mogelijk danwel noodzakelijk verwerkt (zie bijlage 10 alsmede bijlage bij de 
oplegbrief). 

10.2  Overleg gemeenten 

Overeenkomstig de vereisten van artikel 111, lid 1 onder e en artikel 113, lid 2 onder b BTIV heeft SHH 
op 15 en 16 februari 2017 overleg gevoerd met de gemeente Rotterdam, gemeente Capelle a/d IJssel 
en  de  gemeente  Nissewaard  over  de  subsidieaanvraag  en  het  saneringsplan  met  de  betrokken 
gemeenten en deze verzocht een zienswijze te verstrekken op het Projectplan Fusie. De tot op heden 
ontvangen  zienswijzen  zijn  opgenomen  onder  bijlage  11.  De  gemeente  Nissewaard  heeft  haar 
zienswijze beschikbaar gesteld op 28 februari jl..  De zienswijze van de gemeente Rotterdam op het 
Projectplan  wordt  verwacht  en  zal  worden  nagestuurd.  Hierbij  heeft  de  gemeente  aangegeven 
afhankelijk of de zienswijze door het college wordt vastgesteld, dit nog een tot vier weken zal duren. 
Van gemeente Capelle a/d IJssel is  reactie ontvangen op 23  februari. Zij hebben aangegeven dat het 
Projectplan geen aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen en dat derhalve wordt afgezien van een 
formele zienswijze (zie ook bijlage 11). Het contact met de gemeente Westvoorne loopt nog. 

10.3  Overleg bewonerscommissie 

Overeenkomstig de vereisten van artikel 113, lid 2 onder b BTIV heeft SHH op 6 februari 2017 overleg 
gevoerd over de subsidieaanvraag en het saneringsplan met de bewonerscommissie en deze verzocht 
een zienswijze te verstrekken op het Projectplan Fusie. De uitkomsten van dit overleg zijn opgenomen 
onder  bijlage  12.  Stichting  Huurders  Belangen  Humanitas  (SHBH)  heeft  in  haar  zienswijze  zes 
voorwaarden bij de  voorgenomen  fusie gesteld.  SHH  zal  deze voorwaarden  inbrengen  in de  fusie 
gesprekken  met  de  fusiepartner  en  hierbij  nagaan  hoe  zoveel  mogelijk  aan  deze  voorwaarden 
tegemoet  gekomen  kan  worden.  Zaken  als  huurbeleid, onderhoudsbeleid  en  communicatie  zullen 
daarbij expliciet  benoemd worden. De  zes  voorwaarden waren  opgenomen in de zienswijze van  20 
februari. Na het overleg met de SHBH heeft SHH in februari aparte bijeenkomsten georganiseerd voor 
alle bewonerscommissies. 
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10.4  Aedes adviescommissie 

SHH heeft Aedes verzocht  op grond van artikel 5.6 van de Governance code Woningcorporaties 2015 
 een adviescommissie in te stellen. SHH heeft diverse malen overleg gevoerd met de adviescommissie 
en heeft op 15 februari jl. verzocht een advies te verstrekken met betrekking tot de subsidieaanvraag 
en het saneringsplan. SHH heeft geen officiele reactie ontvangen  voor verzending van de definitieve 
subsidieaanvraag. Zodra deze is ontvangen zal deze worden nagezonden. 

Op  16  februari  heeft  SHH  een  meeting  gehad  met  de  adviescommissie  waarin  door  de 
Adviescommissie is aangegeven dat het beperken van de saneringskosten een belangrijk punt is. SHH 
onderschrijft  dit  en  heeft  zodoende  in  overleg  met  WSW  de  kasstroomneutrale  benadering 
voorgesteld aan de fusiepartners. De hoogte van de saneringsbijdrage zal afhangen van de hardheid 
van de  kasstromen van  SHH en risico's  die de  fusiepartners mee wil nemen in de kasstromen. SHH 
betracht  volledige  transparantie  richting  de  fusiepartner.  SHH  zet  in  de  gesprekken  in  op 
kasstroomneutraal op basis  van het Basisscenario. Voordat het  definitieve saneringsbesluit door het 
WSW wordt genomen is niet bekend tot welke consensus gekomen kan worden. 

10.5  Aw 

SHH heeft op op 14 februari overleg gevoerd met de Aw en het WSW over de subsidieaanvraag en het 
saneringsplan en deze verzocht een zienswijze te verstrekken. Op 17 februari jl. is een eerste reactie 
verstrekt op het concept saneringsplan. Dit betreft een inhoudelijke bijdrage. Daar waar mogelijk zijn 
de opmerkingen meegenomen. De inhoudelijke reactie van de Aw is opgenomen onder bijlage 14. 

11  Ten slotte 

Deze subsidieaanvraag en het saneringsplan, alsmede alle daarbij behorende bijlagen merkt SHH aan 
als  bedrijfsgevoelige informatie.  Het  bekend worden van  documenten en cijfers kan grote  invloed 
hebben op de komende fusiebesprekingen. SHH verzoekt daarom strikt vertrouwelijk om te gaan met 
deze informatie. SHH geeft geen toestemming deze informatie met derden te delen tenzij SHH hiertoe 
vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. 
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12  Bijlagen 

Bijlage 1: Liquiditeitsprognose SHH 

Bijlage 2: Voorlopige en ongecontroleerde jaarstukken 2015 

Bijlage 3: Noodzakelijk Daeb zienswijzen gemeenten 

Bijlage 4: Noodzakelijk Daeb zienswijze leden Maaskoepel 

Bijlage 5: Saneringsplan SHH 

Bijlage 6: Memo werkzaamheden Fusie en Activa/passiva transacties 

Bijlage 7: Ontvangen reacties woningcorporaties inzake oplossingsrichting 

Bijlage 8: Projectplan Fusie 

Bijlage 9: Reactie gemeente Rotterdam op bod prestatieafspraken 

Bijlage 10 Zienswijze borgingsvoorziening 

Bijlage 11: Zienswijzen gemeenten 

Bijlage 12: Overleg bewonerscommissies 

Bijlage 13: Advies Aedes adviescommissie 

Bijlage 14: Uitkomsten overleg Aw inzake saneringsplan 

Bijlage 15: Financieel Reglement SHH 
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