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1 INLEIDING 

Voor u ligt de begroting voor 2013 ‘Kansrijk Wonen; juist nu’. De begroting is voor het eerst 

gebaseerd op ons nieuwe beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-

2017’. De begroting  en het beleidsplan zijn beide opgesteld in het jaar 2012. In dit jaar tekende 

zich landelijk de noodzaak tot hervorming van de woningmarkt steeds scherper af, maar er waren 

bij het schrijven van de begroting en het beleidsplan nog geen richtinggevende uitspraken over 

gedaan.  

 

De verwachting is dat eind 2012/begin 2013 duidelijkheid komt over het nieuwe kabinetsbeleid, 

bezuinigingsmaatregelen van de overheid en de noodzakelijk geachte hervorming van de 

woningmarkt. Wat gaat er met de hypotheekrente gebeuren, hoe wordt het huurbeleid 

vormgegeven, worden corporaties door extra heffingen getroffen en daarmee samenhangend 

hoe ontwikkelt zich het consumentenvertrouwen. Ook het scheiden van wonen en zorg is een 

belangrijke ontwikkeling die nog veel onzekerheden kent. Dát het impact heeft op het tempo 

waarin we onze ambities en doelstellingen kunnen realiseren, weten we zeker. Maar op het 

moment dat deze begroting is vastgesteld, is het nog onzeker, in welke mate dat zal zijn.  

 

Deze onzekerheden maakten het enigszins lastig om zowel ons beleidsplan voor de komende 

periode en, als afgeleide daarvan, deze begroting op te stellen. Ondanks dat en juist daarom, 

blijft het onze ambitie om verantwoord te blijven investeren in kansrijk wonen binnen de 

gemeente Dronten voor onze bewoners, mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de vrije 

marktsector kunnen voorzien. 

We laten ons hierbij inspireren door onze missie, ambities en samenwerking met onze 

stakeholders. Vanzelfsprekend houden we in ons beleid rekening met de gemeentelijke visie op 

wonen. 

Een nieuwe beleidsperiode 

In 2012 hebben wij een nieuw beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 

opgesteld voor de periode 2012-2017. Het beleidsplan bevat ons beleid voor de komende vijf 

jaren, waarbij het jaar 2012 een overgangsjaar is. Het plan inspireert, bakent ons werkveld in de 

gemeente Dronten af en het agendeert de zaken, waarvan wij vinden, dat die aandacht 

verdienen. Dit beleidsplan bouwt door op het beleidsplan ‘Samen voor Kansrijk 2007-2011’. De 

hoofdlijnen van ons beleid zijn hetzelfde gebleven. Wel hebben we onze doelstellingen verder 

geconcretiseerd.  

 

In het beleidsplan staan onze missie en filosofie en zoomen we in op de beleidsthema’s waaraan 

wij ons verbinden:  

 

Onze missie 

We bieden een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten voor mensen die niet in 

hun eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. 

 

Beleidsthema’s: 

 Alle doelgroepen onder dak 

 Goed wonen 

 Kansrijke woonomgeving 

 Energiesprong 

 Duurzame organisatie
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Per beleidsthema hebben we ambities en doelstellingen geformuleerd die we samen met onze 

maatschappelijke partners, ieder met inbreng van de eigen kwaliteiten, in deze beleidsperiode 

willen realiseren.  

We vinden het belangrijk om onze stakeholders te betrekken bij ons beleid. De gemeente 

Dronten en de Huurders Belangen Vereniging nemen daarbij een bijzondere positie in. De positie 

van de gemeente Dronten is mede ingegeven vanuit het BBSH (en op termijn op basis van de 

herziene Woningwet), de gemeentelijke woonvisie en het bestaande en het nieuw in ontwikkeling 

zijnde convenant. De positie van de Huurders Belangen Vereniging is verankerd in de wet 

Overleg Huurder Verhuurder en de samenwerkingsovereenkomst die wij met hen hebben. Met 

beide partijen hebben wij periodiek overleg. In deze overleggen vindt regelmatig 

gedachtenuitwisseling plaats over beleid.  

Met het opstellen van het beleidsplan hebben we rekening gehouden met de ons bekende visies 

van de gemeente en Huurders Belangen Vereniging. We hebben eveneens rekening gehouden 

met de uitkomsten van de jaarlijkse stakeholdersdebatten.  

Begin 2013 verwachten we het beleidsplan vast te kunnen stellen. Hierin zijn dan de reacties 

verwerkt van onze stakeholders. In ons stakeholdersdebat op 1 november 2012 hebben we de 

hoofdlijnen van ons beleid toegelicht en zijn we met stakeholders in discussie gegaan over voor 

hen relevante onderwerpen. Vooraf hebben de stakeholders onze ontwikkelvisie ontvangen. Eind 

november 2012 geven we bekendheid aan het voorlopig vastgestelde beleidsplan en versturen 

we deze aan onze stakeholders. Vooruitlopend hierop is aan de gemeente, de Huurders 

Belangen Vereniging en de OR om een eerste reactie gevraagd. Hun opmerkingen zijn verwerkt 

in het plan.  

 

Het jaarverslag 2012 gebruiken we als een nulmeting voor het nieuwe beleidsplan. De begroting 

2013 is voor het eerst op dit beleidsplan gebaseerd. Het jaar 2012 is daarom een overgangsjaar. 

 

Het beleidsplan zien we als het startdocument waar de nieuwe beleidscyclus op gebaseerd is. Dit 

betekent dat de begroting 2013 aansluit op de ambities en doelstellingen uit het beleidsplan, dat 

in het jaarverslag de resultaten staan op de geformuleerde doelstellingen en dat de 

prestatieafspraken met de RvC en de stuur- en verantwoordingsinformatie aansluiten op de 

geformuleerde doelstellingen. In 2013 werken we aan het verder rondmaken van de 

beleidscyclus. Hiermee spelen wij in op een belangrijke aanbeveling van de visitatiecommissie in 

2009.  

 

We hebben de ambitie om het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag te digitaliseren, 

waarbij de stukken op elkaar aansluiten. Aangezien hier landelijk nog weinig ervaring mee is, zal 

waarschijnlijk sprake zijn van een groeiproces. 

Beperking investeringsruimte 

Eén van de landelijke ontwikkelingen waar wij, net als andere corporaties, mee geconfronteerd 

worden, zijn lastenverzwaringen van de overheid. Bovendien wordt anders tegen ‘risico’ 

aangekeken. Dit betekent dat het onrendabel kunnen investeren in nieuwbouw of renovaties een 

steeds grotere uitdaging vormt. Toch blijven we ons inzetten om de gewenste investeringen te 

kunnen blijven doen binnen een verantwoord financieel beleid. We hebben over de gevolgen 

hiervan voor onze (meerjaren)begroting gecommuniceerd met de gemeente en de Huurders 

Belangen Vereniging.  

Met het opstellen van deze begroting hebben we rekening gehouden met het volgende: 

 De opgelegde bijdrage van woningcorporaties aan de betaalbaarheid, ofwel de kosten van de 

huurtoeslag. Dit legt een groot beslag op de middelen van OFW. In de regeringsverklaring 

van kabinet Rutte I was dit vanaf 2014 voorzien, maar volgens het Lente-akkoord (vijf 

partijen-akkoord) is dit al vanaf 2013. De heffing zou oorspronkelijk aan alle verhuurders 
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worden opgelegd, nu is dit beperkt tot verhuurders met woningen met een huur onder de 

huurtoeslaggrens. In plaats van 620 miljoen moet de corporatiesector nu 800 miljoen 

bijdragen. Dit betekent voor OFW een bijdrage over 2013 van circa 8.000 euro. Vanaf 2014 

bedraagt deze jaarlijkse heffing voor OFW circa 1.350.000 euro. 

 De sanering van Vestia heeft een meerjarige heffing voor de sector tot gevolg. Bij de 

begroting van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) voor 2013 zal het CFV een 

voorstel doen over tempo en hoogte van de saneringsheffing. Naar verwachting is dit circa 50 

euro per woning, gedurende een periode van 10 jaar. Voor OFW is dit 250.000 euro per jaar. 

 In de afgelopen jaren zijn al verschillende maatregelen door de overheid doorgevoerd, zoals 

de Vogelaarheffing, de invoering van de vennootschapsbelasting en het inflatievolgend 

huurbeleid dat de financiële ruimte van corporaties beperkt.  

 Corporaties lopen eerder tegen grenzen van de sectorinstituten aan. Door de verschillende 

incidenten in de corporatiesector is het extern toezicht van het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) en CFV negatief in de publiciteit gekomen. Gezien de landelijke 

ontwikkelingen en het feit dat de externe toezichthouders onder druk staan, zijn het CFV en 

het WSW minder soepel en strikter in de naleving van hun beleidsregels.  

 Het WSW stuurt op de operationele kasstromen, rekening houdend met de aflossingsfictie 

van 2 procent van de leningen. Het WSW heeft bovendien als regel dat corporaties slechts 

mogen lenen tot 50 procent van de WOZ-waarde.  

 Als zekerheid voor het WSW hebben corporaties, een zogenaamde obligo-verplichting 

moeten afgeven. Hierdoor lenen corporaties goedkoop. Het risico voor de banken om geld 

aan corporaties uit te lenen is heel laag. Het WSW heeft een zogenaamde triple A-status. Bij 

problemen moeten alle corporaties financieel bijspringen. Op dit moment zijn er veel 

problemen rond de woningcorporatie Vestia. Mogelijkerwijs roept het WSW de obligo in (dit 

betekent voor OFW: 9,3 miljoen euro).  

 Het CFV toetst in steeds sterkere mate vanuit de vermogensbenadering. 

 Ook andere overheden of aan de overheid gelieerde organisaties veroorzaken 

lastenverhogingen. De heffing van het waterschap is bijvoorbeeld aanzienlijk verhoogd 

(+50%) in 2009.  

 Woningcorporaties hebben steeds minder opbrengsten uit de verkoop van woningen gezien 

de huidige woningmarkt. 

Woningmarkt 

De ontwikkelingen op de woningmarkt hebben impact op OFW. Het nieuwe kabinet zal 

belangrijke keuzes moeten maken over de woningmarkt. Het huidige woningmarktbeleid is in 

sterke mate verweven met de inkomstenpolitiek. Dit heeft geleid tot hoge hypotheekschulden, en 

op dit moment een sterk stagnerende koopmarkt en weinig doorstroming in de huurmarkt en als 

gevolg daarvan lange wachtlijsten voor huurwoningen met name in overspannen 

woningmarktgebieden.  

 

Een van de plannen die het kabinet hierin kan inspireren is Wonen 4.0.  

Woonbond, Aedes, Vereniging Eigen Huis en de makelaarsorganisaties NVM, VBO en 

VastgoedPro hebben in 2012 het initiatief genomen om de totale woningmarkt anders in te 

richten. Het initiatief heet Wonen 4.0. Dit plan beoogt vooral nieuwkomers en middeninkomens 

een grotere kans te geven op een bij hun situatie passend koop- of huurhuis. Uitgangspunt is ook 

een gelijke behandeling tussen huurders en kopers. Het voorstel is om de hypotheekrenteaftrek 

geleidelijk af te bouwen in 30 jaar en de huren meer marktconform te maken. Voor lagere 

inkomens komt er woontoeslag. Het gevolg is dat wonen duurder wordt, maar het voorstel is ook 

om de inkomstenbelasting te verlagen. Met deze extra inkomsten kunnen mensen kiezen of zij 

hun geld uitgeven aan wonen of juist aan andere zaken. 
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Een nieuw woonbeleid beïnvloedt ons huurbeleid, de mate waarin mensen voor huurtoeslag in 

aanmerking komen, de omvang van de sociale doelgroep, de verkoopmogelijkheden als gevolg 

van het beleid rond de hypotheekrenteaftrek en onze financiële positie.  

In 2013 spelen wij, waar mogelijk, in op de effecten van het nieuwe kabinetsbeleid. De 

verwachting is dat de implementatie van dit nieuwe beleid een geruime tijd in beslag zal nemen.  

 

De koopmarkt is in Nederland, en dus ook in Dronten, al langere tijd moeizaam. Dit komt onder 

andere door aanscherping van hypotheekregels, een laag consumentenvertrouwen en een 

slechte doorstroming. Het is niet de verwachting dat dit snel verbetert, ondanks maatregelen als 

verlaging overdrachtsbelasting naar 2 procent en verhoging van het bedrag waarvoor een woning 

met Nationale Hypotheek Garantie kan worden gekocht. De algemene tendens is dat als gevolg 

daarvan overal in het land bouwprojecten zijn stilgelegd of voorlopig niet doorgaan. 

 

Door gewijzigde Europese regelgeving rond inkomensgrenzen voor de sociale doelgroep is de 

doelgroep voor sociale woningbouw smaller gemaakt. Het is nog niet te zeggen wat het effect op 

de langere termijn hiervan is. Het kan zijn dat de doorstroming stagneert, het kan ook zijn dat er 

een toename aan woningzoekenden ontstaat in het duurdere vrije sector huursegment. Ook 

kunnen starters langer wachten voordat zij de woningmarkt betreden. 

Herziening Woningwet  

Naar verwachting treedt de herziene Woningwet in de loop van 2013 in werking. De Tweede 

Kamer heeft op 5 juli 2012 ingestemd met herziening van de Woningwet. Het wetsvoorstel moet 

nog worden behandeld in de Eerste Kamer.  

Met het nu aangenomen wetsvoorstel wordt het werkterrein van woningcorporaties verankerd in 

de wet (dit was in het Besluit Beheer Sociale Huursector). Corporaties kunnen in grote lijnen 

blijven doen waar ze voor zijn. Zorgen voor voldoende, goede, betaalbare woningen en 

investeren in wijken en buurten.  

Een aantal belangrijke wijzigingen waar we waarschijnlijk in 2013 mee te maken krijgen zijn: 

 Wetgeving met betrekking tot Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) wordt nu 

opgenomen in de Woningwet. Onder andere dat tenminste 90 procent van DAEB-woningen 

(huur onder € 665 per maand) dient te worden toegewezen aan huishoudens met een 

huishoudinkomen onder 34.085 euro (prijspeil 2012). Daarmee is de doelgroep van 

woningcorporaties versmald.  

 Het toezicht door de Minister en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) wordt 

verscherpt. 

 Het CFV wordt omgebouwd naar een Financiële Autoriteit met meer bevoegdheden. 

 De functievereisten van het intern toezicht en bestuur worden verscherpt. 

 Corporaties worden eens in de vier jaar verplicht gevisiteerd.  

 Er wordt een governancecode aangewezen die voor alle corporaties geldt. 

 Investeringen in de volkshuisvesting van meer dan drie miljoen euro zijn aan de goedkeuring 

van de RvC onderworpen. Boven een nog vast te stellen grens is toestemming van een nog 

in te richten Financiële Autoriteit vereist. 

 Via een Algemene Maatregel van Bestuur worden financiële instellingen genoemd waarmee 

de corporatie zaken mag doen. 

De herziening van de Woningwet is uiteraard van invloed op OFW. Op een aantal onderdelen 

handelen we in de geest van de wet of voldoen we er al aan. Zo onderschrijven we de 

uitgangspunten van de governancecode voor woningcorporaties en worden we in 2013 voor de 

derde keer gevisiteerd. Veel wijzigingen in de herziene Woningwet moeten echter nog in nadere 

regelgeving worden uitgewerkt voordat tot uitvoering van de wet kan worden overgegaan. Nadat 

dit bekend is, gaan we aan de slag met de praktische gevolgen voor OFW (waaronder een 

statutenwijziging). 
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Parlementaire enquête woningcorporaties  

Er komt eind 2012, begin 2013 een parlementaire enquête naar het functioneren van 

woningcorporaties. Aanleidingen voor de parlementaire enquête zijn recente incidenten en 

misstanden in de sector. Het onderzoek richt zich op het functioneren van het systeem van 

woningcorporaties, waaronder het beheer, het (interne en externe) toezicht op maatschappelijk 

gebonden kapitaal, de positie van huurders en de rol van banken, financiers en gemeenten.  

Of wij betrokken worden bij het onderzoek is nu nog niet bekend. 

De uitkomsten van de enquête zullen impact hebben op onze werkzaamheden, In welke mate dit 

is en of dit al in 2013 is, moeten we afwachten.  

Actualisatie convenant en prestatieafspraken met gemeente 

De gemeente Dronten en OFW werken al sinds hun oprichting nauw samen op het gebied van 

wonen en de woonomgeving. Sinds 2002 is de basis van die samenwerking verankerd in een 

convenant. Er ligt inmiddels een conceptversie van de herziening van dit convenant.  

De basis van dit convenant ligt in de gemeentelijke Woonvisie uit 2009. Naast het stimuleren van 
nieuwbouwproductie is in de Woonvisie te lezen dat er enkele kwetsbare buurten zijn die nadere 
aandacht vragen en dat er sprake zal zijn van herstructureringsplannen in de bestaande 
woningvoorraad. Ook wordt specifiek aandacht geschonken aan het feit dat de gemeente 
Dronten te maken heeft met vergrijzing en met steeds meer inwoners met functiebeperkingen en 
een zorgvraag. Dit vraagt ook om levensloopbestendig bouwen of verbouwen. 
In ons nieuwe beleidsplan en in deze begroting hebben we met de afspraken die we samen 

hebben gemaakt ten behoeve van de herziening van het convenant rekening gehouden.  

 

De effecten die het Rijksbeleid heeft op de financiële mogelijkheden van OFW hebben geleid tot 

een bijstelling van de investeringsruimte en als gevolg daarvan van de projectenplanning. OFW 

en gemeente Dronten overleggen nog over de prioriteitstelling. Er zal daartoe een expertmeeting 

plaatsvinden. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in de prestatieafspraken behorende 

bij het convenant. De uitkomsten hebben vooral effect op ons ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad 

en Nieuwbouw’ dat we volgend jaar gaan actualiseren. 

Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

In 2013 starten we (na eerst de stand van zaken te hebben opgemaakt) met het actualiseren van 
het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw ‘Duurzaam bouwen aan goed wonen’ 
(2007).  
 

In het plan worden de keuzes rond toekomstige nieuwbouw, modernisering, groot onderhoud en 

verduurzaming van de bestaande woningvoorraad verder geconcretiseerd. We maken de 

moderniseringsslag van de jaren 60/70 woningen af. Hierbij kiezen we voor een integrale aanpak, 

zodat we in één keer de woningen op het gewenste niveau brengen (technisch, woontechnisch, 

duurzaamheid, uitstraling). Ook ontwikkelen we een integrale aanpak voor het extra onderhoud 

(inclusief energiebesparing) van de 600 woningen uit de periode 1973-1980. We kijken ook hoe 

we willen omgaan met de volgende stap in de trias energetica: energieopwekking. 

De ambities in het plan zijn mede afhankelijk van onze investeringsruimte en ook het inzicht in de 

ontwikkeling van de demografie en de woningmarkt is hierbij van belang. Dit laatste zal onder 

meer volgen uit het onderzoek dat we met behulp van het Piramidemodel in 2013 samen met de 

gemeente Dronten en Coloriet gaan doen met betrekking tot de vraag naar en het aanbod van 

zelfstandige seniorenhuisvesting.  

 

Over de prioriteitstelling in de projectenkeuzes gaan we met de gemeente in gesprek in de eerder 

genoemde expertmeeting. Naast de gemeente Dronten heeft ook de Huurders Belangen 

Vereniging al aangegeven zich nauw betrokken te voelen bij de prioriteitstelling rond 

bouwkundige projecten. 
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Leeswijzer 

In de begroting zijn per beleidsthema de ambities opgenomen. Ook zijn de doelstellingen uit het 

beleidsplan opgenomen waarvoor in deze begroting van 2013 een specifieke actie is 

geformuleerd.  

In hoofdstuk 8 is een overzicht van de nieuwbouw- en moderniseringsprojecten opgenomen. In 

de hoofdstukken 9 t/m 13 treft u het cijfermatige deel van de begroting aan. 
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2 ALLE DOELGROEPEN ONDER DAK 

2.1 Voldoende woningaanbod in Dronten 

 

Onze ambities zijn: 

 We bieden voldoende woningaanbod aan mensen die behoren tot de primaire doelgroep van 
OFW. 

 We hebben of realiseren goede betaalbare woningen die langjarig invulling geven aan de 
veranderende vraag en veranderende doelgroep voor zowel de huur- als koopmarkt. 

 
Doelstelling beleidsplan: 

OFW verhuurt minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen per jaar aan mensen met 

een inkomen lager dan € 34.085 (prijspeil januari 2012). Maximaal 10% van de vrijkomende 

sociale huurwoningen per jaar verhuurt OFW aan mensen met een inkomen tussen € 34.085 en 

€ 38.000 (prijspeil januari 2012). 

Acties begroting: 

We verhuren minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen per jaar aan 

mensen met een inkomen lager dan € 34.085. 

We willen een kansrijke woonomgeving bieden voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte 

in de vrije marktsector kunnen voorzien. Op basis van de Europese regelgeving is dit de groep 

mensen met een inkomen tot 34.085 euro (prijspeil 1 januari 2012). Wij beschouwen deze groep 

in ieder geval als onze primaire doelgroep.  

De genoemde inkomensgrenzen worden per 1 januari 2013 geïndexeerd. Bij het schrijven van 

deze begroting heeft de overheid de nieuwe inkomensgrens voor sociale huurwoningen nog niet 

bekend gemaakt.  

 

We verhuren in 2013 maximaal 10% van onze vrijkomende sociale huurwoningen aan 

mensen met een inkomen tussen € 34.085 en € 38.000.  

We hebben ook aandacht voor de lagere middeninkomens, dit zijn de mensen met een inkomen 

tussen de 34.085 euro en 38.000 euro (prijspeil januari 2012). Deze groep noemen we ook wel 

de mensen die tussen wal en schip vallen. Zij verdienen mogelijk teveel om in aanmerking te 

komen voor een sociale huurwoning, maar verdienen te weinig voor een particuliere huurwoning 

of een koopwoning.  

 

We monitoren de groep lagere middeninkomens (€ 34.085 en € 38.000, prijspeil januari 

2012). 

We willen inzichtelijk krijgen of specifiek aanbod voor deze doelgroep noodzakelijk is om 

onevenredig lange wachttijden voor onze huurwoningen (in vergelijking met onze primaire 

doelgroep) te voorkomen.  

 

Doelstelling beleidsplan: 

We passen ons woningaanbod aan  de veranderende vraag aan op basis van demografische 

ontwikkelingen, de vraag per woningtypologie en markt- en woningzoekendengegevens van 

OFW. 

Actie begroting: 

In 2013 actualiseren we ons ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’.  

In 2013 actualiseren we ons ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’. Hierbij brengen 

we de marktvraag opnieuw in kaart. We zien dat het aantal woningzoekenden dat zich bij ons 

inschrijft toeneemt doordat er minder doorstroom is binnen ons woningbezit als gevolg van 

minder huuropzeggingen. Daarnaast is een verschuiving te zien in de vraag. De samenstelling 

van onze doelgroep is door demografische ontwikkelingen aan verandering onderhevig en 

daarmee zijn de woonwensen van onze (potentiële) huurders steeds in beweging.  
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We houden rekening met de vergrijzing en de ontwikkeling dat ouderen steeds langer thuis 

blijven wonen. Daarnaast houden we rekening met een gewijzigde bevolkingsopbouw met meer 

jongeren en één- en tweepersoonshuishoudens en minder gezinnen dan bij het ontstaan van de 

gemeente. De huishoudens worden steeds iets kleiner. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

OFW heeft minimaal 4300 en maximaal 4500 sociale huurwoningen beschikbaar, bestaande uit 

verschillende woningtypen in de drie kernen. 

Actie begroting: 

In 2013 leveren we 52 sociale nieuwbouwhuurwoningen op en we verkopen 15 woningen.  

Op 1 januari 2013 hebben we een kernvoorraad van 4.382 sociale huurwoningen. In 2013 

verwachten we 52 woningen nieuw op te leveren in De Gilden, waarvan 26 woningen rond de 

jaarwisseling 2013-2014 worden opgeleverd (ze staan nu gepland op 2013). Daarnaast 

verwachten we 15 woningen te verkopen. Op 31 december 2013 hebben we een kernvoorraad 

van 4.419 woningen.  

Doelstelling beleidsplan: 

We hebben een aanbod van ‘wonen en zorg’ dat aansluit op de veranderende vraag naar wonen 

en de veranderende vraag naar zorg. Hierbij voelen wij ons  verantwoordelijk voor het wonen. 

Actie begroting: 

We gaan samen met de gemeente Dronten en Coloriet een onderzoek doen naar de vraag 

naar seniorenhuisvesting. Hiervoor wordt het piramidemodel toegepast. 

In 2013 doen we samen met de gemeente Dronten en Coloriet een onderzoek naar de vraag 

naar seniorenhuisvesting. Hiervoor wordt het piramidemodel toegepast. Er wordt gekeken naar 

de huur- en koopwoningen binnen de gemeente Dronten. Het model geeft inzicht in de 

(toekomstige) vraag in relatie tot het huidige aanbod van toegankelijke woningen voor mensen 

met een mobiliteitsbeperking.  

Ons toekomstig woningaanbod dient aan te sluiten op de veranderende vraag. Een van de 

ontwikkelingen die wij zien, is dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dit heeft onder 

andere te maken met de extramuralisering van de zorg en de scheiding van wonen en zorg die 

vanaf 2013 verder vorm gaat krijgen. Uitgangspunt is dat mensen uit de gemeente Dronten met 

een zorgvraag, binnen de gemeente de mogelijkheid hebben om goed te wonen. Daarnaast is 

het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen.  

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we keuzes maken voor nieuwbouw of het geschikt 

maken van de bestaande woningvoorraad. De uitkomsten zijn een belangrijke input voor het te 

actualiseren ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’.   

 

Doelstelling beleidsplan: 

We treffen verkoop bevorderende maatregelen (bijvoorbeeld starterslening) en zetten op de juiste 

wijze (marketing)communicatiemiddelen in om de verkoop van woningen te bevorderen.  

Actie begroting: 

We voeren extra verkoop bevorderende maatregelen in. 

Sinds de economische crisis is het vertrouwen in de economie weg. De werkloosheid is 

toegenomen en het is moeilijker geworden om financiering te krijgen voor het kopen van een 

woning. De huidige woningmarkt biedt met name starters en lage en middeninkomens weinig 

mogelijkheden. De doorstroming op de woningmarkt stagneert door gebrek aan vertrouwen bij de 

koper, onzekerheid over de kabinetsplannen en de financierbaarheid van een koopwoning. Ook 

wij constateren dat de verkoop van onze huurwoningen de afgelopen jaren minder is geworden. 

In 2013 voeren we daarom extra verkoop bevorderende maatregelen in om onze doelstelling zo 

goed mogelijk te realiseren. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de starterslening, zodat 

starters op de koopmarkt financiering kunnen krijgen om een woning te kopen.  
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2.2 Betaalbaarheid van het wonen 

 

Onze ambitie is: 

We verhuren woningen in de gemeente Dronten waarvan de huurprijzen de ontvangst van 

huurtoeslag niet in de weg staan.  

 

Doelstelling beleidsplan: 
De gemiddelde streefhuur van de sociale huurwoningen van OFW bedraagt maximaal 75% van 
de maximale huurprijs. 

Acties begroting: 

We streven ernaar dat de gemiddelde streefhuur van ons woningbezit niet hoger wordt dan 

75% van de maximale huur.  

Op 1 januari 2012 is de gemiddelde streefhuur van ons woningbezit gemiddeld 68 procent van de 

maximale huur. Een aantal complexen heeft een hoger percentage van de maximale huur, omdat 

het aanvangsniveau van de huur in het verleden hoger lag vanwege overheidssubsidies.  

Voor de uiteindelijke bepaling van de huurprijzen kiezen we ervoor de verschillende 

aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag te hanteren. De woningen blijven dus bereikbaar voor die 

specifieke doelgroep waar ze voor zijn bedoeld. Dit betekent dat de huur niet wordt verhoogd 

boven de relevante aftoppingsgrens.  

Een uitzondering hierop vormen nieuwe woningen met extra maatregelen voor energiebesparing. 

De extra huur, die voor deze maatregelen in rekening wordt gebracht, staat in verhouding tot de 

lagere stookkosten die de huurder heeft.  

We stellen geen gedetailleerde inkomenseisen per complex of woningtype, omdat de huren van 

ons woningbezit redelijk dicht bij elkaar liggen. 

 

We voeren de inkomensafhankelijke huurverhoging in, mits de administratieve lasten niet 

hoger zijn dan de opbrengsten.  

Het kabinet heeft al enige tijd het voornemen om de mogelijkheid tot inkomensafhankelijke 

huurverhoging door te voeren. Het plan van het kabinet is om corporaties toe te staan om 

huurders met een huishoudinkomen van meer dan 43.000 euro een huurprijsstijging van 

maximaal vijf procent boven inflatie te geven. Daarnaast wil het kabinet verhuurders de 

mogelijkheid geven huishoudens met een inkomen tussen 33.000 euro  en 43.000 euro een extra 

huurverhoging van een procent boven inflatie te geven.  

Doelstelling van het kabinet is het tegengaan van scheefwonen (met een te hoog salaris in een 

sociale huurwoning wonen) en daarmee het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. 

Daarnaast wil het kabinet corporaties hiermee de mogelijkheid bieden extra inkomsten te 

genereren voor de vanaf 2013 verplichte bijdrage van corporaties aan de betaalbaarheid 

(huurtoeslag). Het kabinet streeft ernaar de aangekondigde huurverhogingen, gekoppeld aan 

inkomens van huurders, op 1 juli 2013 in te laten gaan. 

We hebben het voornemen om in 2013 de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren, 

mits de administratieve lasten niet hoger zijn dan de opbrengsten van deze huurverhoging. 

Afhankelijk van de besluitvorming van het kabinet, stellen wij hiervoor beleid op. 

2.3 Goed huurderschap 

 

Onze ambities zijn: 

 We voeren een transparant beleid waardoor woningzoekenden bewust kunnen kiezen voor 
een woning op basis van wachttijd, huurprijs, energielabel en locatie. 

 Samen met netwerkpartners bieden we een steun in de rug aan die mensen waar het 
zelfstandig wonen niet vanzelf gaat, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit. 

 We voeren een sociaal incassobeleid om huisuitzetting of een beroep op het sluitend vangnet 
te voorkomen. 
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Doelstelling beleidsplan: 
We verbeteren de samenwerking met netwerkpartners in het bieden van het sluitend vangnet. 

Actie begroting: 

We hebben inzichtelijk welke consequenties het nieuwe kabinetsbeleid ten aanzien van de 

scheiding van wonen en zorg heeft op de huisvestingsvraag en de samenwerking met 

onze partners.  

In de loop van 2013 voert het kabinet de scheiding van wonen en zorg in. Hierbij gaat het om het 

extramuraliseren van de lichte zorgzwaartepakketen (zzp) 1 en 2. Mensen met de indicatie zzp 1 

en 2 krijgen dan geen indicatie meer voor verblijf intern maar dienen langer thuis te blijven wonen 

of zelfstandig woonruimte te vinden. Het gaat hier om de sectoren verpleging en verzorging, 

geestelijke gezondheidzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Per 1 januari 2014 wordt voor de 

sector verpleging en verzorging ook zzp 3 geëxtramuraliseerd, dit is de verzorgingshuiszorg. 

Voor de andere twee sectoren is dit met ingang van 2015.  

De nieuwe regels kunnen vragen om andere afspraken met zorginstellingen en bewoners. Op 

basis daarvan willen we keuzes maken ten aanzien van de huisvestingsmogelijkheden van de 

nieuwe instroom en de samenwerking met partners verder verbeteren in het bieden van een 

sluitend vangnet.  
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3 GOED WONEN 

3.1 Kwaliteit van de woning 

 

Onze ambitie is:  

We realiseren woningen met duurzame, degelijke en onderhoudsarme materialen. We kiezen 

voor een ontwerp dat langjarig invulling kan geven aan een veranderende markt, functioneel is en 

een goede uitstraling en identiteit biedt aan de wijk. Bij het bouwen en verbouwen van onze 

woningen richten we ons op veilig bouwen en veilig wonen. 

Doelstelling beleidsplan: 

We gaan verder met het moderniseren  van de jaren 60/70 woningen.  

Acties begroting: 

In 2013 ronden we de modernisering af in de Lucernehof in Biddinghuizen en de derde 

fase van de modernisering in Dronten Centrum Zuid.  

Bij moderniseringsprojecten wordt aan de zittende bewoners geen huurverhoging in rekening 

gebracht voor de woningverbetering, tenzij er sprake is van verbeteringen die in de 

woningwaardering tot uitdrukking komen, zoals de aanleg van een centrale verwarming of een 

tweede toilet. Bij alle moderniseringsprojecten worden Huurders Belangen Vereniging en de 

bewonerscommissie van die wijk vanaf de probleemanalyse betrokken bij de planvoorbereiding 

en uitvoering. 

 

In 2013 gaan we verder met de voorbereiding van de planvorming voor de Chaletwoningen 

in Dronten Centrum.  

Deze wijk is de oudste wijk van Dronten en heeft een gunstige ligging ten opzichte van het 

centrum en de woonservicezone de WoonArk/Regenboog.  

We trekken samen op met de gemeente Dronten, de Huurders Belangen Vereniging en 

bewoners bij dit project. We vinden het belangrijk bewoners bij deze planontwikkeling te 

betrekken en hebben daarom in 2012 een wijkpanel opgericht waarin woningeigenaren, huurders 

en de Huurders Belangen Vereniging zijn vertegenwoordigd.  

De inzet van het project is een duurzame kwaliteitsimpuls die recht doet aan het karakter van de 

wijk. We staan voor een ingewikkelde opgave met het maken van plannen voor deze wijk. Op dit 

moment staan alle mogelijkheden nog open. Mogelijkheden zoals modernisering, groot 

onderhoud en (gedeeltelijk) sloop en nieuwbouw. Naar verwachting is een reguliere 

modernisering, zoals in Dronten Centrum is uitgevoerd, moeilijker te realiseren. Dit heeft onder 

andere te maken met de woningplattegrond zoals de hoogteverschillen op de verdieping en in 

indeling van de kamers. Omdat een groot deel van de woningen niet voorzien is van een zolder 

vraagt ook het vervangen van het dak extra aandacht. 

 

Afhankelijk van de snelheid van de ontwikkeling van de planvorming voor de Chaletwoningen, 

kan het zijn dat er gestart wordt met de voorbereiding van de planvorming voor de Greente Zuid. 

Dit is ook mede afhankelijk van de locatiekeuze voor de woonzorgzone in Swifterbant. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We ontwikkelen een integrale aanpak voor het extra onderhoud (inclusief energiebesparing) van 

de ongeveer 600 woningen die gebouwd zijn tussen 1973-1980 en werken dit verder uit in het 

Strategisch beleidsplan Voorraad en nieuwbouw. We bouwen en verbouwen woningen met een 

gezond binnenklimaat met toepassingen die voor bewoners gemakkelijk te bedienen zijn, comfort 

geven en veilig en duurzaam te gebruiken zijn.  
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Actie begroting: 

We actualiseren ons ‘Strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’ 

In 2013 actualiseert OFW haar ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’. Hierin wordt 

onder andere de aanpak van de 600 woningen uit de periode 1973-1980 verder uitgewerkt. Deze 

woningen zijn door hun leeftijd (40jaar) toe aan extra onderhoud. Dit betekent dat er meer moet 

gebeuren dan alleen het reguliere planmatig onderhoud. Deze woningen zijn nieuwer, hebben 

een hoger huurniveau en zijn meer divers dan de woningen die eerder al zijn gemoderniseerd. 

Om die reden is een andere aanpak vereist. De uitvoering vindt plaats na deze beleidsperiode 

(na 2017), maar er is nu inzicht nodig om de onderhoudsstrategie daar op aan te kunnen passen 

(planmatig onderhoud, verhuisonderhoud en reparatieonderhoud, individuele verbeteringen).  

3.2 Invloed op de eigen woonsituatie 

 

Onze ambitie is: 

Bewoners voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor hun woning en woonomgeving. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

De klant heeft de mogelijkheid de woning naar eigen smaak in te richten en te veranderen door 

het bieden van een basispakket aan keuzemogelijkheden, meerwerk en ruimte voor individuele 

aanpassingen.  

Acties begroting: 

In 2013 evalueren we het ZAV(Zelf Aangebrachte Voorzieningen)-beleid en passen het 

ZAV-beleid aan op ons nieuwe huurbeleid.  

Ons nieuwe huurbeleid, dat we in 2012 hebben vastgesteld, heeft ook zijn uitwerking op het ZAV-

beleid. 

 

In 2013 formuleren we beleid op hoe we omgaan met aanvragen van huurders voor het 

plaatsen van zonnepanelen. 

We hebben het afgelopen jaar een aantal aanvragen ontvangen voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Dat komt omdat bewoners zich steeds bewuster worden van hun energieverbruik. 

Dit brengt met zich mee dat we met onze huurders goede afspraken willen maken over het 

plaatsen, het gebruik en de betaling voor zonnepanelen.  

3.3 Klantgerichte dienstverlening 

 

Onze ambitie is: 

Onze klanten zijn tevreden over onze dienstverlening. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We bieden optimale (interne/externe) klantinformatie passend bij het gedrag van de gebruiker.  

Actie begroting: 

We promoten het gebruik van het huurdersportaal en reparatieverzoekenmodule op onze 

website. 

We willen onze klanten in de gelegenheid stellen om, veel meer zaken dan nu, zelf te regelen, op 

de momenten die de klant het beste uitkomen. In 2011 zijn we daarom gestart met de 

voorbereiding voor het huurdersportaal op onze website.  

Dit portaal verschaft huurders toegang tot voor hen relevante informatie zoals huurprijsopbouw, 

betalingsgegevens, openstaande saldi en planmatig onderhoud. Daarnaast werken we aan de 

mogelijkheid voor het inplannen van reparatieverzoeken via de website, die zowel intern als 

extern op de website te gebruiken is.  De planning is om begin 2013 het huurdersportaal en de 

reparatieverzoekenmodule op te leveren. De verwachting is dat het aantal klantencontacten via 

telefoon en balie daardoor op termijn afnemen. In 2013 geven we bekendheid aan het systeem. 
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Doelstelling beleidsplan: 
We creëren met het klantencontactcentrum (KCC) één loketfunctie voor klanten, waardoor de 
(telefonische) bereikbaarheid en de serviceverlening aan onze klanten wordt verbeterd  

Actie begroting: 

In 2013 gaan we verder met de ontwikkeling van het KCC.  

Na de invoering van het woningzoekendenportaal en de beslisboom voor reparatieverzoeken op 

de website willen we een kennisbank en klantvolgsysteem ontwikkelen. De kennisbank en het 

klantvolgsysteem stellen de medewerkers in staat op een makkelijke manier de juiste informatie 

aan de klant te verstrekken. Door de kennisbank te koppelen aan onze website willen we de 

vragen van de klant voor zijn. Hiervoor worden ook in 2013 de meest gestelde vragen 

geïnventariseerd. 

Daarnaast gaan we verder met het inwerken van de medewerkers op diverse bedrijfsprocessen 

en willen we aandacht besteden aan het thema klantbeleving. Op deze wijze willen we de 

serviceverlening aan onze klanten verbeteren.  
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4 KANSRIJKE WOONOMGEVING 

4.1 Gemengde wijken 

 

Onze ambitie is:  

We werken aan een evenwichtige opbouw van wijken. 

Doelstelling beleidsplan: 

We streven bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden naar het realiseren van 

gedifferentieerde woonwijken qua bevolkingssamenstelling en woningtypologie. Conform de 

gemeentelijke Woonvisie wordt uitgegaan van minimaal 25% en maximaal 30% sociale 

woningbouw (huur en koop).  

Actie begroting:  

Realisatie 52 woningen in de tweede fase van De Gilden 

Deze 52 woningen in nieuwbouwwijk De Gilden zijn de eerste twee fases van in totaal 98 

nieuwbouwwoningen in de sociale huur. Hiervan worden 26 woningen rond de jaarwisseling 

2013-2014 opgeleverd. 

De gemeente Dronten heeft het woningbouwprogramma naar beneden bijgesteld. In 2011 is over 

2012 en 2013 een vraagcorrectie doorgevoerd op het woningbouwprogramma van -40 procent 

respectievelijk -30 procent. In de gemeentelijke begroting voor 2013 heeft opnieuw een 

neerwaartse bijstelling plaatsgevonden. Voor 2012 verwacht de gemeente circa 150 opleveringen 

en voor 2013 ook 150 opleveringen (een bijstelling van -55% ten opzichte van de ambitie uit de 

Woonvisie).  

In 2012 leveren wij 56 nieuwbouwwoningen op (24 appartementen in De Wiekslag in Dronten, 24 

in De Bloemenzoom in Swifterbant en 8 appartementen op de hoek Cultuursingel/Dreef in 

Biddinghuizen). Dit is 37,3 procent van de in 2012 geplande nieuwbouw binnen de gemeente 

Dronten. De gemeente Dronten verwacht dat er in 2013 in totaal 150 woningen worden 

opgeleverd (zowel koop als huur). Hiermee komt het door OFW gerealiseerde percentage sociale 

woningbouw voor 2013 op 34,6 procent. Dit is meer dan de doelstelling. Uiteindelijk wordt naar 

het meerjarig effect gekeken. Er zijn ook jaren waarin er minder gebouwd wordt. 

4.2 Leefbare woonomgeving 

 

Onze ambitie is:  

We realiseren een kansrijke woonomgeving waar mensen prettig kunnen wonen, trots zijn op hun 

woning en woonomgeving en waarvoor zij en samenwerkingspartners zich mede verantwoordelijk 

voelen en hieraan bijdragen. 

Doelstellingen beleidsplan: 

 We spreken mensen aan op naleving van het huurreglement. 

 We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren we bewonersinitiatieven die eraan bijdragen 
om de leefbaarheid in de buurt te vergroten.  

Actie begroting: 

In 2013 gaan we verder met de fysieke aanpassingen in en rond het Hogerhuis die in 2012 

in gang zijn gezet. 

In 2012 hebben we het initiatief genomen om een groot aantal klachten van overlast en gevoel 

van onveiligheid in en rond het Hogerhuis op te pakken. Op ons initiatief zijn alle betrokken 

partijen - de gemeente, de politie, GGD, Kwintes, ’s Heerenloo, Vitree en OFW – in 2012 vier 

keer bij elkaar geweest om de problemen in kaart te brengen en vanuit diverse invalshoeken naar 

oplossingen te zoeken. Door betrokken partijen zijn drie invalshoeken benoemd van waaruit de 

problemen met overlast en van het gevoel van onveiligheid kunnen worden teruggedrongen. De 

invalshoeken zijn: zorgstructuur, fysieke aanpassingen en bestrijding overlast door jongeren. 
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Daarnaast kijken we wat er verder  nodig is om de leefbaarheid van het Hogerhuis en directe 

woonomgeving te borgen.  

 

4.3 Voorzieningenniveau 

 

Onze ambitie is:  

We leveren een bijdrage aan het op peil houden van het voorzieningenniveau in de drie kernen 

door het inzetten van onze kernkwaliteiten zonder dat dit ten koste gaat van onze primaire taak. 

Doelstelling beleidsplan: 

We zetten onze kernkwaliteiten in ten behoeve van (maatschappelijk) vastgoed. 

Acties begroting: 

We leveren het Educatief Centrum in Biddinghuizen op.  

Dit project is in opdracht van onder andere de gemeente Dronten door OFW ontwikkeld. Het 

Educatief Centrum bestaat uit drie basisscholen, de kinderopvang, peuterspeelzaal/kinderopvang 

en de bibliotheek.  

 

We volgen de ontwikkeling van het Multi Functioneel Gebied in Swifterbant en zien 

mogelijkheden om op de locatie van De Kombuis circa 25-30 appartementen te realiseren.  

De gemeente Dronten is in Swifterbant, in samenwerking met de kerken in Swifterbant, bezig met 

de ontwikkeling van een Multi Functioneel Gebied (MFG) in combinatie met een woonzorgzone. 

Hieraan wil OFW graag een bijdrage leveren door het bouwen van seniorenappartementen, mits 

de voorwaarden en grondprijs passen bij sociale woningbouw voor appartementen. Het gaat 

hierbij om zo’n 25-30 appartementen. De locatie Kombuis zien we als een kansrijke locatie. De 

ontwikkeling van een MFG is risicovol en zullen we volgen. We schatten in dat hier aanvullende 

middelen voor nodig zijn.  
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5 ENERGIESPRONG 

5.1 Duurzame woningen 

 

Onze ambities zijn:  

 Onze woningen zijn in 2030 energieneutraal. 

 We maken een integrale duurzaamheidsafweging bij onze nieuwbouwprojecten. 

 OFW voelt zich verantwoordelijk voor het milieu en stimuleert bewoners rekening te houden 
met het milieu en energiezuiniger te leven. 

  

Doelstelling beleidsplan: 

Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is lager dan 1% van het totaal. (exclusief 

woningen met het strategische label “verkoop” of “planvorming”.)  

Acties begroting:  

In 2013 ronden we de moderniseringen af in de Lucernehof in Biddinghuizen en de derde 

fase in Dronten Centrum Zuid.  

Bij de huidige moderniseringsprojecten is het uitgangspunt om de gemoderniseerde woning 

minimaal een energielabel B te laten halen. Voor een aantal projecten bleek voor een groot 

aantal woningen zelfs een A-label haalbaar.  

In de Lucernehof hebben de woningen na modernisering allemaal een A-label. In de wijk waren 

voor de modernisering 12 E-labels aanwezig.  

In Dronten Centrum hebben de woningen na modernisering allemaal een A label. In de wijk 

waren voor de modernisering 13 E-labels aanwezig en 1 F-label. 

 

In 2013 gaan we verder met de voorbereiding van de planvorming voor de Chaletwoningen 

in Dronten Centrum.  

Dronten Centrum is de oudste wijk van Dronten en heeft een gunstige ligging ten opzichte van 

het centrum en de woonservicezone de WoonArk/Regenboog. In de wijk bevinden zich negen 

woningen met een G- label, 26 woningen met een F-label en 43 woningen met een E-label.  

 

Doelstelling beleidsplan: 

 We besparen in 2017 40% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2000. 

 We besparen in 2017 30% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2008, 
waarmee we de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% 
overtreffen. 

Actie begroting:  

In 2013 besparen we gemiddeld 36% aan gasverbruik per woning ten opzichte van 2000.  

De gemiddelde besparing van 36 procent aan gasverbruik komt door de oplevering van de 

modernisering van de Lucernehof en de oplevering van de modernisering van de derde fase in 

Dronten Centrum Zuid.  

Ten opzichte van 2008 besparen we gemiddeld ruim 20 procent aan gasverbruik per woning. 

Daarmee halen we in 2013 al de doelstelling uit het convenant energiebesparing corporatiesector 

(20% energiebesparing 2008-2018). 

 

Doelstelling beleidsplan: 

Alle nieuwbouwprojecten die wij nu gaan ontwikkelen hebben minimaal een energie prestatie 

coëfficiënt van 0,4.Door het toepassen van duurzame energieopwekking kunnen we onze 

nieuwbouw direct bij de bouw of in de toekomst energieneutraal (voor gebouw gebonden energie) 

maken.  
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Actie begroting: 

Voor de 52 nieuwbouwwoningen in De Gilden realiseren we een EPC van 0,36-0,46. 

In 2013 realiseren we in de tweede fase van nieuwbouwwijk De Gilden 52 woningen, waarvan 26 

woningen rond de jaarwisseling 2013-2014 worden opgeleverd (ze staan nu gepland op 2013).  

Dit zijn de eerste twee fases van in totaal 98 nieuwbouwwoningen in de sociale huur. Deze 

woningen hebben een EPC van 0,36-0,46. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We doen een studie naar een geschikt energieconcept voor energie neutrale woningen (voor 

gebouw gebonden energie) die een gezond binnenklimaat hebben en niet kritisch zijn voor 

bewonersgedrag. 

Actie begroting: 

In 2013 evalueren we het zonneboilerproject dat in 2010 is uitgevoerd.  

In 2010 heeft er een pilot met zonneboilers plaatsgevonden. Destijds hebben 500 huishoudens 

van huurwoningen met een gunstige zonligging, een aanbod gehad om tegen een huurverhoging 

een zonneboiler te plaatsen. Hiervan hebben zo’n 60 huurders gebruikgemaakt. OFW wil onder 

andere evalueren wat de ervaringen zijn met het gebruik van de zonneboiler en welk rendement 

huurders behalen. Op deze manier kunnen we lering trekken uit de toepassing van zonneboilers 

en deze ervaring gebruiken bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten. 
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6 DUURZAME ORGANISATIE 

6.1 Duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers 

  

Onze ambities zijn: 

 Het behouden van een goede werkomgeving met ontplooiingsmogelijkheden voor onze 

medewerkers. 

 Blijvend kunnen beschikken over voldoende (toekomstig) gekwalificeerde medewerkers. 

 Onze medewerkers kunnen en willen in een veranderende omgeving op een betrokken, 

efficiënte en kwalitatief goede wijze hun werkzaamheden uitoefenen en investeren in hun 

eigen employability. 

 

Doelstellingen beleidsplan: 

 We streven naar continuïteit van de organisatie en behoud van werkgelegenheid van de 

vaste kern van medewerkers. Wij passen de organisatie aan op externe ontwikkelingen. 

Voorwaarde is dat de organisatie efficiënt blijft werken. 

 Medewerkers zijn flexibel en breed inzetbaar in een veranderende organisatie.  

 We bieden medewerkers de veiligheid en de ruimte voor initiatief en creativiteit en kansen om 

zich verder te ontwikkelen binnen hun huidige of andere functie.  

 We streven een goede samenstelling van de zelfsturende teams na waarin medewerkers 

elkaar aanvullen. Daarbij hebben we aandacht voor de aspecten kennis, houding, gedrag en 

vaardigheden van medewerkers.  

Actie begroting: 

We stellen een opleidingsplan op. 

Zoals ieder jaar stellen we een (bedrijfsbreed) opleidingsplan op. Het doel is: 

 Medewerkers en teams kunnen zich verder ontwikkelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 

het verkrijgen van vakkennis, training van vaardigheden, borgen van kennis en 

werkprocessen, samenwerken en resultaatgericht werken. 

 Inspelen op interne en externe ontwikkelingen (efficiënt, klantgericht, ICT, gevolgen 

Rijksbeleid). Dit brengt mee dat teams en medewerkers nieuwe en/of andere 

werkzaamheden gaan verrichten. Om medewerkers hierop voor te bereiden en de 

daarvoor vereiste competenties te ontwikkelen, faciliteren we medewerkers in hun 

ontwikkeling en bieden we opleidingsmogelijkheden. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

Acties begroting: 

We starten de ontwikkeling van team ‘Veiligheid’. 

We ontwikkelen met een aantal medewerkers een zelfsturend team ‘Veiligheid’. Dit team draagt 

zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving die voldoet aan de eisen die de Arbo 

regelgeving stelt. 

 

We implementeren aanbevelingen die volgen uit het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek.  

Begin 2013 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We gaan aan de slag 

met de aanbevelingen die daaruit volgen.  
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6.2 Efficiënte bedrijfsprocessen & continue ontwikkeling en innovatie 

 

Onze ambities zijn: 

 In één keer goed, zonder (veel) schakels, maar wel integer en controleerbaar. 

 We zijn alert op de ontwikkelingen in de samenleving, techniek, wet- en regelgeving en 

spelen daarop in door continu te ontwikkelen en te vernieuwen. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We beschikken over toereikende managementinformatie als sturings- en verantwoordingsmiddel. 

We maken trends inzichtelijk. 

Actie begroting:  

We verbeteren onze beleidscyclus. 

Het actualiseren van ons beleidsplan (afronding begin 2013) biedt ons de kans om weer een 

volgende stap te maken in de verbetering van onze beleidscyclus. Dit betekent dat de begroting 

2013 aansluit op de doelstellingen uit het beleidsplan, dat in het jaarverslag de resultaten staan 

op de geformuleerde doelstellingen en dat de prestatieafspraken met de RvC en de stuur- en 

verantwoordingsinformatie aansluiten op de geformuleerde doelstellingen. In het jaarverslag van 

2012 staat een nulmeting voor het beleidsplan. In 2013 werken we aan het verder rond maken 

van de beleidscyclus. Hiermee spelen wij in op een belangrijke aanbeveling van de 

visitatiecommissie in 2009.  

Wij hebben de ambitie om het beleidsplan, begroting en jaarverslag te digitaliseren, waarbij de 

stukken op elkaar aansluiten. Aangezien hier landelijk nog weinig ervaring mee is, zal 

waarschijnlijk sprake zijn van een groeiproces. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We benutten de mogelijkheden van ICT en technische ontwikkelingen om onze klantgerichtheid, 

efficiency en effectiviteit te vergroten. Dit leidt tot een andere wijze van organiseren van de 

bedrijfsprocessen. 

Acties begroting: 

We starten met de implementatie van digitale werkopdrachten voor team 

Serviceonderhoud. 

In 2013 gaan we verder met het digitaliseren van het werkproces bij team Serviceonderhoud. We 

starten namelijk met de implementatie van digitale werkopdrachten voor team Serviceonderhoud.  

Om het proces bij team Serviceonderhoud te digitaliseren, zijn de servicemedewerkers in 2012 al 

uitgerust met Blackberry’s. De servicemedewerkers kunnen daarmee hun e-mail en agenda 

beheren, foto’s maken (en versturen/ontvangen) van technische situaties, zodat telefonisch 

overleg met de opzichter of kennisuitwisseling met collega’s makkelijker kan plaatsvinden. 

Daarnaast kunnen de servicemedewerkers via internet kleinere bestellingen doen bij 

leveranciers. 

Een vervolgstap is het gebruik van Nemo, een applicatie van SG Automatisering. Daarmee 

kunnen de servicemedewerkers zelf hun planning inzien, werkbonnen afhandelen, bestel- en 

vervolgbonnen aanmaken. Ook biedt Nemo de mogelijkheid om sturingsinformatie te leveren die 

kan helpen de planning continu te blijven verbeteren. Dit betekent zowel voor de 

servicemedewerker als voor de medewerkers van de binnendienst een vermindering van de 

administratieve handelingen.  

 

We passen diverse ICT-applicaties toe in het Klant Contact Centrum (KCC). 

In 2013 gaan we verder met de in 2011 in gang gezette organisatieontwikkeling om tot een KCC 

te komen. Met een KCC verbeteren we onze dienstverlening aan klanten en verminderen we de 

kwetsbaarheid van de organisatie. De nieuwe mogelijkheden rond ICT bieden hiervoor kansen. 
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In het KCC zijn in 2012 op het gebied van telefonie grote stappen gezet. Voor de overige 

benodigde KCC-applicaties (klantvolgsysteem, kennisbank, koppelingen website/SG Tobias) is er 

in het tweede kwartaal 2012 een aanbesteding gestart voor de aanschaf hiervan. In 2013 wordt 

overgaan naar de opdrachtfase.  

  

We verbeteren en implementeren de structuur van ons digitale archief. 

In 2012 is een nieuwe opzet gemaakt voor de structuur van het archief en de onderwerpen. 

Vanaf begin 2013 wordt gestart met de implementatie van deze structuur. We oriënteren ons in 

dit kader op een passend document management system. 

 

We richten de computerwerkplekken in volgens het thin cliënts principe 

De Pc’s zijn in 2013 aan vervanging toe. De werkplekken worden ingericht volgens het thin-

cliënts principe. Het doel is dat de gebruiker een betere performance krijgt in combinatie met een 

betere en meer centrale benutting van de hardware en een vergrote beheer(s)baarheid van de 

werkplekken. In een eerdere fase is reeds een start gemaakt met de oriëntatie van de 

mogelijkheden voor cliënts bij OFW. Deze oriëntatie wordt verder afgerond om aansluitend het 

offertetraject te starten. 

 

We starten de evaluatie van ons primaire ERP-systeem 

In 2011 hebben we ons contract met SG Automatisering voor zeven jaar verlengd. Als evaluatie- 

en keuzemoment is hierbij afgesproken dat we na vier jaar onderzoeken in hoeverre we de 

samenwerking met SG Automatisering wil continueren. Tegelijk met de evaluatie onderzoeken 

we ook in hoeverre SG Tobias AX een goed alternatief is voor SG Tobias (o.b.v. Progress). Voor 

2013 stellen we als doel om deze vragen te beantwoorden en eventueel voor SG Tobias AX te 

starten met de nadere uitwerking van een mogelijk, gefaseerd, migratietraject. 

 

We starten met het actualiseren van ons organisatieontwikkelingsplan. 

In 2013 starten we met het actualiseren van het organisatieontwikkelingsplan, waarbij we 

aansluiten bij het nieuwe beleidsplan. We maken eerst de stand van zaken op.  

Het algemene beleid van OFW kent een nadere uitwerking in deelbeleidsplannen. Een van die 

plannen is het organisatieontwikkelingsplan uit 2008. In het organisatieontwikkelingsplan is de 

richting aangegeven waar we als organisatie naar toe willen en in een aantal hoofdprojecten 

wordt aangegeven hoe we dit willen gaan bereiken.  

 

Doelstelling beleidsplan: 

Daar waar het toegevoegde waarde heeft, streven we naar ketenintegratie.  

Actie begroting: 

We zoeken uit op welke manier we samen met leveranciers onderhoudsprocessen 

efficiënter kunnen maken. 

Tijdens de stakeholdersdag van 1 november 2012 werd met stakeholders besproken op welke 

manier we onderhoudsprocessen met leveranciers efficiënter kunnen maken. Omdat OFW streeft 

naar ketenintegratie, willen we doorbouwen op de uitkomsten van dit gespreksthema. We zijn van 

mening dat dit leidt tot meer kwaliteit, meer efficiëntie en lagere (faal)kosten. Hierbij is een 

actieve en open samenwerking met leveranciers en het continu willen verbeteren vanuit een 

gezamenlijk belang noodzakelijk. 
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6.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

Onze ambities zijn: 

 Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons handelen. In onze beleidskeuzes, 

bedrijfsvoering en besluitvorming houden we rekening met het (lange termijn) effect ervan op 

mens, milieu en maatschappij. 

 We vergroten de interne bewustwording van duurzaamheid, zodat dit extern kan worden 

uitgedragen. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We besteden aandacht aan de aspecten ‘people, planet, profit’ als we inkopen en aanbesteden. 

Actie begroting: 

We stellen criteria op die we toepassen om gericht duurzaam in te kopen.  

We vinden het belangrijk om bij het inkopen niet alleen te kijken naar de laagste prijs. We willen 

bijvoorbeeld ook dat de producten die we kopen op een eerlijke manier zijn geproduceerd. Dat wil 

zeggen zonder dat mensen zijn uitgebuit en zonder de inzet van kinderarbeid. We kijken tevens 

naar milieuaspecten: een computer of auto moet bijvoorbeeld energiezuinig zijn en materialen 

moeten kunnen worden hergebruikt. Hiervoor stellen we een format op met criteria die we 

standaard kunnen gebruiken bij (nieuwe) inkopen.  

 

Doelstelling beleidsplan: 
We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

Actie begroting: 

We bieden aan minimaal tien personen een (afstudeer)stageplaats 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor ons in dat we een sociaal verantwoord 

werkklimaat hebben, waarin we onder andere stage- en werkervaringsmogelijkheden bieden.  

We bieden daarom in 2013 aan minimaal tien personen de kans op praktijkervaring op te doen in 

de vorm van een stage, dan wel een afstudeerstage/-onderzoek te doen.  

Actie begroting: 

We realiseren jaarlijks drie leerwerkplaatsen 

We realiseren conform het convenant ‘bouwvolume voor opleidingen’ jaarlijks drie 

leerwerkplaatsen voor niveau twee en drie en een à twee stageplekken voor Bol niveau vier 

studenten uit Flevoland. 

In 2010 hebben alle bij de bouwsector betrokken partijen in Flevoland (alle Flevolandse 

gemeenten, de Provincie, bouwondernemingen en alle Flevolandse corporaties) dit convenant 

ondertekend om in de toekomst over voldoende opgeleid personeel in de bouwsector te kunnen 

beschikken.  

6.4 Good governance 

Good governance betekent voor ons: kwaliteit van bestuur, intern toezicht en externe legitimatie. 

In onze beleidskeuzes en duurzame besluitvorming speelt daarom de samenhang tussen en 

afweging van onze volkshuisvestelijke doelstellingen, de belangen van stakeholders, het 

(maatschappelijk) rendement en de risico’s een belangrijke rol.  

We vinden het belangrijk dat we onze bestuurs- en toezichtstructuur goed hebben ingericht en 

waar mogelijk of noodzakelijk verbeteren we. We zijn transparant en blijven inspanningen 

verrichten om onze integriteit te waarborgen. 

 

Onze ambitie is: 

De kwaliteit van de besturing, van het toezicht en van de externe legitimatie is van dien aard dat 

goed maatschappelijk presteren geborgd is. 
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Doelstelling beleidsplan: 

We handelen en verantwoorden ons conform de regels van good governance. 

Acties begroting: 

We laten ons visiteren.  

In 2013 vindt voor de derde keer een visitatie plaats bij OFW. We willen op alle onderdelen van 

de visitatie minstens een zeven (ruim voldoende) scoren.  

De visitatie vindt plaats nadat we de stand van zaken hebben opgemaakt met betrekking tot de 

deelbeleidsplannen ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’ en het 

‘Organisatieontwikkelingsplan’. 

We laten onszelf een keer per vier jaar met behulp van een visitatie primair voor de 

‘maatschappij’ beoordelen en we maken zichtbaar wat we hebben gepresteerd. Daarnaast wordt 

ons middels een visitatie een spiegel voorgehouden die bijdraagt aan ons leer- en verbetertraject. 

OFW kreeg in 2009 goede beoordelingen voor de verschillende onderdelen van de 

maatschappelijke visitatie. Vier keer een acht en een keer een zeven.  

 

We passen onze governancestructuur aan naar aanleiding van de geactualiseerde 

Governancecode en de herziene Woningwet. 

Nadat de herziene Woningwet in werking is getreden (het voorstel ligt nu ter beoordeling bij de 

Eerste Kamer) en deze is uitgewerkt in nadere regelgeving, zetten we in de loop van 2013 het 

aanpassen van onze governancestructuur in gang.  

Een aantal belangrijke wijzigingen in de Woningwet die gevolgen hebben voor de 

governancestructuur zijn: 

 Het toezicht door de Minister en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) wordt 

verscherpt. 

 Het CFV wordt omgebouwd naar een financiële Autoriteit met meer bevoegdheden. 

 De functievereisten van het intern toezicht en bestuur worden verscherpt. 

 Corporaties worden eens in de vier jaar verplicht gevisiteerd.  

 Er wordt een governancecode aangewezen die voor alle corporaties geldt. 

 

Het oordeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is op alle 

onderdelen (financiële positie, naleving van wet- en regelgeving en governance) 

voldoende. 

Ieder jaar worden woningcorporaties door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties beoordeeld op de financiële positie, naleving van wet- en regelgeving en 

governance. We streven ernaar om dit oordeel op alle onderdelen voldoende te laten zijn. 

6.5 Maatschappelijke verankering 

 

Onze ambities zijn: 

 We zijn bekend met de visie en werkwijze van de verschillende belanghouders en kennen 

daarmee de (lokale) maatschappelijke agenda. 

 We zijn een lokaal verankerde samenwerkingspartner die graag vanuit haar kernkwaliteiten 

samenwerkt om zo de samenleving te versterken.  

 We dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en ervaring op het brede terrein waarop je als 

woningcorporatie werkzaam bent. 

 We geven inzicht in de wijze waarop we met de maatschappelijk verkregen middelen onze 

maatschappelijke opdracht vervullen. 

 

Doelstelling beleidsplan: 
We hebben structureel overleg met onze belanghouders en werken goed samen aan gezamenlijk 

gedragen oplossingen. 
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Acties begroting:  

We organiseren het jaarlijkse overleg met onze belanghebbenden.  

Ook in 2013 organiseren we weer een jaarlijks overleg met onze belanghebbenden. Het geeft 

ons de kans om van onze belanghebbenden te horen of we als maatschappelijk ondernemer de 

goede dingen doen en of we die goed doen. 2013 wordt het zevende jaar op rij dat een 

stakeholdersbijeenkomst plaatsvindt. 

 

We halen bij onze stakeholders de reacties op het nieuwe beleidsplan op en verwerken 

deze in de definitieve versie. 

Onze stakeholders zijn betrokken in de totstandkoming van ons beleidsplan 2012-2017. Uit de 

samenwerkingsverbanden, overlegstructuren en diverse stakeholdersbijeenkomsten in de 

afgelopen jaren is input gekomen voor het beleidsplan. Het plan is op 21 november 2012 

voorlopig vastgesteld. Daarna hebben onze stakeholders het beleidsplan ontvangen en is aan 

hun gevraagd een reactie te geven. Deze reacties verwerken we. In februari 2013 wordt 

vervolgens het beleidsplan definitief vastgesteld. 

 

Doelstelling beleidsplan: 
Met onze belanghouders, waaronder de gemeente en Huurders Belangen Vereniging, streven we 

naar een gezamenlijke aanpak van wijken die aandacht behoeven. 

Actie begroting:  

We sluiten een nieuw convenant en prestatieafspraken met de gemeente Dronten. 

In 2013 sluiten we een nieuw convenant en prestatieafspraken met de gemeente Dronten.  

De gemeente Dronten en OFW hebben in 2002 een convenant getekend. Hierin is vorm gegeven 

aan de strategische samenwerking tussen beide partijen ten behoeve van de lokale 

volkshuisvesting. Als nadere uitwerking van dit convenant zijn prestatieafspraken gemaakt en 

aangevuld met korte termijnafspraken voor 2008-2009. De termijn van het convenant en 

prestatieafspraken is inmiddels afgelopen. Er wordt nog steeds in de geest van dit convenant 

gewerkt.  

De gemeente en OFW zijn in 2011 het overleg gestart om tot een nieuw convenant en 

prestatieafspraken te komen. Het uitgangspunt van het convenant en de prestatieafspraken is de 

Woonvisie uit 2009. Op hoofdlijnen is het nieuwe convenant vergelijkbaar met het convenant uit 

2002. Inmiddels is het concept van het convenant gereed. In ons nieuwe beleidsplan hebben we 

hier rekening mee gehouden. De effecten die het Rijksbeleid heeft op de financiële 

mogelijkheden van OFW leiden tot het bijstellen van de projectenplanning. OFW en gemeente 

Dronten overleggen nog over de prioriteitstelling. Dit wordt meegenomen in de 

prestatieafspraken. Het convenant en de prestatieafspraken worden gelijktijdig vastgesteld. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We verantwoorden ons transparant met behulp van diverse communicatiemiddelen over het 

gevoerde beleid in al haar facetten en het toezicht daarop.  

Acties begroting:  

We verantwoorden ons presteren (en de afwijkingen daarin) in een goed leesbaar, 

transparant en digitaal jaarverslag. 

We verantwoorden ons presteren (en de afwijkingen daarin) in een goed leesbaar, transparant en 

digitaal jaarverslag. In 2013 doen we dit voor de tweede keer op digitale wijze.  

Wij hebben de ambitie om het beleidsplan en begroting net als het jaarverslag te digitaliseren, 

waarbij de stukken op elkaar aansluiten. Aangezien hier landelijk nog weinig ervaring mee is, zal 

waarschijnlijk sprake zijn van een groeiproces. 
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We geven inzicht in onze activiteiten (op lange en korte termijn) met behulp van een 

digitaal ‘doelen-en-resultaten-portal’.  

Het gereedkomen van ons nieuwe beleidsplan (afronding: begin 2013) is een natuurlijk moment 

om onze integrale beleidscyclus te digitaliseren in een ‘doelen- en resultaten-portal’. Op dit terrein 

is echter nog niet veel ervaring in Nederland en het zal daarom enige tijd in beslag nemen.  

6.6 Gezonde financiële basis 

 

Onze ambitie is: 

 Binnen de gestelde financiële randvoorwaarden realiseren we zo optimaal mogelijk onze 

volkshuisvestelijke ambities en doelstellingen. 

 

Doelstelling beleidsplan:  
We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 

gewaarborgd is.  

 

De financiële druk op corporaties zal in de vorm van lastenverzwaringen in 2013 verder 

toenemen. De verhoging van het hoge Btw-tarief van 19 naar 21 procent (per 1 oktober 2012) 

werkt uiteraard door in de kosten van OFW.  

In 2013 wordt de verhuurderheffing ingevoerd. In het wetsvoorstel “Wet Verhuurdersheffing”, 

opgenomen in het Belastingplan 2013 zijn de uitgangspunten voor deze heffing vastgelegd. Voor 

OFW betekent dit in 2013 een heffing van circa 8.000 euro en vanaf 2014 met een jaarlijkse 

heffing van circa 1.350.000 euro.  

Daarnaast legt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vanaf 2013 saneringssteun op. Dit is 

met name bedoeld om Vestia te kunnen saneren. De hoogte en de duur van de heffing is nog niet 

bekend. In de begroting voor 2013 zijn we uitgegaan van een heffing van 250.000 euro (zie voor 

een toelichting hoofdstuk 10).  

Onder andere hierdoor  is in het derde kwartaal van 2012 de planning van de projecten van 

nieuwbouw en modernisering aangepast. Deze gewijzigde planning is het uitgangspunt van de 

begroting 2013.  

De belangrijkste investeringen in 2013 zijn: 

- afronding modernisering Lucernehof, 

- afronding nieuwbouw educatief centrum te Biddinghuizen, 

- start nieuwbouw 98 huurwoningen in De Gilden fase II. 

Acties begroting: 

We monitoren of we aan de criteria van het WSW en CFV voldoen en sturen zo nodig bij. 

Om aan de criteria van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en  Centraal Fonds 

Volkshuisvesting (CFV) te voldoen, monitoren we op de volgende zaken: 

 De operationele kasstromen op basis van de WSW-normen: 

De kasstromen uit operationele activiteiten (WSW-methode, zie hoofdstuk 13) over 2013 

worden begroot op 7.503.000 euro. Rekening houdend met een genormeerde aflossing 

van 2 procent van de leningenportefeuille resulteert dit in een saldo operationele 

kasstromen van 2.367.000 euro positief. 

 De ICR (interest coverage ratio), ook wel rentedekkingsgraad genoemd: 

De ICR bedraagt in 2013 1,7. Deze ratio wordt berekend door de operationele 

kasstromen voor rente-uitgaven te delen op de rente-uitgaven. 

Het WSW heeft als minimumnorm een ICR van 1,3. Aan deze norm wordt in de begroting 

2013 derhalve voldaan. 

 De jaarlijkse kredietwaardigheidsbeoordeling van het WSW: 

De kredietwaardigheidsbeoordeling van het WSW is positief en biedt ons voldoende 

financieringsmogelijkheden. In de loop van 2013 zal deze 

kredietwaardigheidsbeoordeling beschikbaar komen. 
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 De jaarlijkse beoordeling van het CFV: 

Dit leidt tot een positief solvabiliteitsoordeel en A-oordeel voor de 

continuïteitsbeoordeling. In het eerste halfjaar van 2013 wordt het continuïteitsoordeel en 

in het tweede halfjaar wordt het solvabiliteitsoordeel door het CFV afgegeven. 

 Het percentage langlopende schulden: 

Dit is niet hoger dan 45 procent van de WOZ-waarde van het woningbezit. Bij het 

opstellen van jaarrekening wordt jaarlijks een analyse gemaakt op basis van de meest 

recente WOZ-waarden. Naar verwachting zal dit percentage op 31 december 2012 

uitkomen op 44 procent. 

 De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde (interne uitgangspunten): 

Deze bedraagt minimaal 30 procent. Jaarlijks wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in 

de positie op basis van bedrijfswaarde. 

 

We voeren de analyse van de werkkostenregeling uit. 

Op 1 januari 2014 is het verplicht om de werkkostenregeling voor de onbelaste 

kosten/vergoedingen toe te passen. Voor de loonheffing geldt een forfaitaire vrijstelling van 1,6 

procent van de loonsom van de werkgever. In 2013 wordt een analyse op basis van de 

werkkostenregeling uitgevoerd. 

 

Doelstelling beleidsplan:  

We zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociaal ondernemerschap worden 

geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

Acties begroting: 

We stellen een treasuryjaarplan op. 

We voeren een actief treasurybeleid, waarbij we ons richten op het beheersen van risico’s (met 

name financierbaarheid en renterisico’s. 

In 2013 wordt een treasuryjaarplan opgesteld. In de kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over 

de genomen maatregelen op het gebied van treasury. 

 

We richten onze administratie in naar DAEB- en niet DAEB-activiteiten conform de 

richtlijnen volgens de nieuwe Woningwet. 

De definitieve tekst van de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) bij de Woningwet is nog niet 

bekend. Naar verwachting zal deze op korte termijn beschikbaar komen. Nadat deze AMvB 

beschikbaar is zullen we onze administratie daarop aanpassen. 

 

De huurderving van woningen (exclusief leegstand vanwege verkoop en herstructurering) 

bedraagt maximaal 1 procent.  

Jaarlijks wordt in de jaarrekening verslag gedaan van dit percentage en wordt de trend 

weergegeven.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

In onze bedrijfsvoering zijn we efficiënter dan het gemiddelde van de corporatiesector. 

Actie begroting: 

Onze bedrijfslasten zijn efficiënter dan het landelijk gemiddelde. 

Uit Corporatie in Perspectief (CIP) van het CFV blijkt dat onze netto bedrijfslasten en netto-

kasstromen 10 procent gunstiger zijn dan het landelijk gemiddelde. 

Uit de CIP van 2012 (verslagjaar 2011) blijkt dat de netto-bedrijfslasten, inclusief 

leefbaarheidsuitgaven, van OFW 1.171 euro (exclusief leefbaarheidsuitgaven € 1.088) en de 

netto-kasstromen 1.498 euro per verhuureenheid bedragen.  
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Landelijk bedragen de cijfers van de netto-bedrijfslasten 1.407 euro (exclusief 

leefbaarheidsuitgaven € 1.313) en van de netto-kasstromen 1.046 euro per verhuureenheid. Dit is 

respectievelijk 17 procent en 26 procent gunstiger dan het landelijk gemiddelde. 

 

Een efficiënte organisatie bereiken we onder andere door te sturen op de organisatiekosten. De 

kosten van de werkorganisatie bedragen maximaal 22,5 procent van huuropbrengsten. In de 

begroting 2013 komt het percentage uit 20,9 procent. Hierbij is ook rekening gehouden met de 

afschrijvingslasten voor activa ten dienste van de exploitatie. 

De kosten van de werkorganisatie in de begroting 2012 bedragen 5.715.000 euro, exclusief 

afschrijvingen. Bij een inflatie van 2,1 procent zou op basis van de begroting 2012 de begroting 

voor 2013 uitkomen op 5.835.000 euro. In de begroting 2013 wordt uitgegaan van een 

kostenniveau van 5.698.000 euro. De verwachte besparing komt uit op 137.000 euro (2,3%). 

Bovendien verwachten we het effect van de Btw-verhoging te kunnen opvangen binnen deze 

begroting. Dit betekent een aanvullende besparing van circa 50.000 euro.  

 

Ook sturen we op de kosten van het dagelijks onderhoud. De kosten voor dagelijks onderhoud 

(reparatie-, verhuis-, en preventief onderhoud) in de begroting 2012 bedragen 2.190.000 euro. Bij 

een inflatie van 2,1 procent zou op basis van de begroting 2012 de begroting voor 2013 uitkomen 

op een bedrag van 2.236.000 euro. In de begroting 2013 wordt uitgegaan van een bedrag van 

2.119.000 euro. De verwachte besparing komt uit op 117.000 euro (5,2%). Dit wordt veroorzaakt 

door de lagere kosten voor verhuisonderhoud. Het effect van de Btw-verhoging wordt ook binnen 

de budgetten opgevangen. Dit resulteert in een aanvullende besparing van 30.000 euro. 
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7 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOORRAAD EN NIEUWBOUW  

De strategie voor de bestaande woningvoorraad van OFW en de ambities met betrekking tot de 

nieuwbouw staan verwoord in het ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’ van 2007. 

Dit plan wordt in 2013 geactualiseerd. De realisatie van de afgelopen jaren en de planning tot en 

met 2016 staan in het volgende overzicht weergegeven. In een expertmeeting met de gemeente 

wordt nog gesproken over de volgorde van de nieuwbouwprojecten. Dit kan effect hebben op de 

planning. 

 
REALISATIE             PLANNING     

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012   2013 2014 2015 2016 

  
          Totaal       

 Moderniseren 164 0 156 113 168 52   190 0 70 48 

(centrumwijken)             653         

Planvorming                0 134 25 0 

 
            0       

 Sloop  23 6 4 0 13 0   0 0 0 0 

(& nieuwbouw)             46       
 Nieuwbouw 

huur 31 136 103 73 0 56   52* 46 0 0 

 
            399       

 Nieuwbouw 
koop 24 30 0 22 0 28   0 0 0 0 

(ook zorg en 
sociale koop)             104 

    Studenten+jong. 20 16 14 0 0 0   0 0 42 0 

 
            50 

    Zorg+voorzien. 4   93 112 0 1   1 0 26 24 

 
  

     
210 

     

* 26 woningen worden rond de jaarwisseling 2013-2014 opgeleverd. Ze staan nu gepland op 

2013. 

Vanaf volgend jaar staan de volgende projecten in de planning:  

Planning 

Modernisering Nieuwbouw huur Zorg & voorzieningen 

Dronten Centrum 3
e
 fase De Gilden 2

e
 fase MFG Biddinghuizen 

Lucernehof Dronten West appartementen App. WoonArk/ Regenboog 

Chaletwoningen  Kinderopvang Dronten West 

Greente Zuid  Woonzorgapp. Swifterbant 

Spelwijk   
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8 PROJECTEN  

8.1 Overzicht projecten in voorbereiding en uitvoering 

 

Nieuwbouw huur 
De Gilden 2

e
 fase - 1

e
 en 2

e
 deel in Dronten  

Ontwikkeling van 76 eengezinswoningen verspreid over de tweede fase van deze wijk.  

De 76 woningen worden gerealiseerd in 3 fases: 

 

 Fase 1: 26 woningen aan de Druivenpers (26 van het type 4,80) 

 Fase 2: 26 woningen aan het Schietlood (26 van het type 4,80) 

 Fase 3: 24 woningen aan de Voegspijker 16 van het type 4,80 en 8 van het type 5,40) 
 

In 2011 is op verzoek van de gemeente het oorspronkelijke plan aangepast. Bewoners van de 

wijk hadden bezwaren tegen de appartementen. Daarom worden er geen appartementen voor 

jongeren gebouwd.  

Er worden twee woningtypes gerealiseerd. Een type 5,40 met drie slaapkamers en een type 4,80 

met twee slaapkamers met de mogelijkheid om een derde slaapkamer te realiseren. De eerste 

bewoners hebben de mogelijkheid om een persoonlijk tintje te geven aan de woning. Tijdens de 

keuzeavonden kan men de gewenste kleurkeuzes van tegels en keuken opgeven. Daarnaast kan 

men een aantal opties kiezen, zoals extra keukenkastjes, extra aansluitpunten voor televisie en 

telefoon en extra stopcontacten. Voor deze opties geldt een meerprijs. 

De woningen voldoen allemaal aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

De aangepaste bouwaanvraag is ingediend in het derde kwartaal van 2011. De bouwvergunning 

is eind januari 2012 verstrekt.  

De tekeningen van deze woningen zijn beoordeeld door VACpunt Wonen. De door VACpunt 

Wonen gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het plan.  

Met aannemersbedrijf Bramer B.V. is een aantal jaren geleden een bouwteam opgestart 

vanwege de grondpositie die aannemersbedrijf Bramer B.V. had in deze wijk.  

 

Doelgroep:   een- en tweepersoonshuishoudens/meerpersoonshuishoudens  

Planning:   start bouw november 2012, oplevering derde kwartaal 2014 

Architect:   Architectenbureau Kristinsson uit Deventer 

Aannemer:   Aannemersbedrijf Bramer B.V. uit Vriezenveen 

EPC:  0,36-0,46. Dit wordt behaald door onder andere een hogere 

isolatiewaarde toe te passen in de gevels en het dak. Daarnaast worden 

de woningen voorzien van een zonneboiler. 

Financiering: voor dit project is groenfinanciering aangevraagd. Agentschap NL heeft 

de groenverklaring verstrekt. 

 

De Gilden 2
e
 fase - 2

e
 deel in Dronten  

Ontwikkeling van 22 eengezinswoningen aan de Wijnrank (14 van het type 4,80 en 8 van 

het type 5,40).  

Deze woningen zijn een onderdeel van het project De Gilden 2
e
 fase. De grond voor deze 

woningen is nog in eigendom van Groothuis Woningbouw. OFW had voor deze grond een 

koopovereenkomst met Groothuis Woningbouw gesloten, maar Groothuis Woningbouw is op  

17 juli 2012 failliet verklaard.  

De curator bepaalt of OFW de grond van Groothuis Woningbouw kan overnemen. 

In dit project worden twee woningtypes gerealiseerd. Een type met drie slaapkamers en een type 

met twee slaapkamers met de mogelijkheid om een derde slaapkamer op de zolderverdieping te 

realiseren. 
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De eerste bewoners kunnen tijdens de keuzeavonden de gewenste kleurkeuzes van tegels en 

keukens opgeven. Daarnaast kan men een aantal opties kiezen, zoals extra keukenkastjes en 

extra aansluitingen. Voor deze opties geldt een meerprijs. 

De woningen voldoen allemaal aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

De aangepaste bouwaanvraag is ingediend in het derde kwartaal van 2011. De bouwvergunning 

is eind januari 2012 verstrekt.  

De tekeningen van deze woningen zijn beoordeeld door VACpunt Wonen. De door VACpunt 

Wonen gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het plan.  

 

Doelgroep:   een- en tweepersoonshuishoudens/meerpersoonshuishoudens  

Planning:  start bouw eind 2013, oplevering eind 2014 (afhankelijk van de reactie 

van de curator van het faillissement van Groothuis Woningbouw) 

Architect:   Architectenbureau Kristinsson uit Deventer 

Aannemer:   Aannemersbedrijf Bramer B.V. uit Vriezenveen 

EPC:  0,36-0,46 (afhankelijk van het woningtype). Dit wordt behaald door onder 

andere een hogere isolatiewaarde toe te passen in de gevels en het dak. 

Daarnaast worden de woningen voorzien van een zonneboiler. 

Financiering: voor dit project is groenfinanciering aangevraagd. Agentschap NL heeft 

de groenverklaring verstrekt. 

 

Modernisering 
91 woningen Dronten Centrum 3

e
 fase 

In aansluiting op de modernisering van de eerste fase (81 woningen aan De Steven, Stuurboord, 

Fokkestraat, De Boeg en de Gaffelstraat) en tweede fase (51 woningen aan de Giekstraat, 

Roerstraat en Gaffelstraat) is in januari 2012 gestart met de modernisering van fase drie die 

bestaat uit 91 woningen aan de Ankerstraat, Vooronder, Voorplecht en de Kampanje. De totale 

modernisering van de 223 woningen wordt in het eerste kwartaal van 2013 afgerond. Deze 

woningen ondergaan een complete metamorfose. De globale werkzaamheden die uitgevoerd 

worden zijn na-isolatie van het dak, de vloer en de gevel, vervanging dakpannen, metselwerk en 

kozijnen. 

Deze werkzaamheden zijn in nauw overleg met de bewonerscommissie en de Huurders 

Belangen Vereniging tot stand gekomen. Voor dit project konden bewoners, indien zij dat 

wensten, ook de binnenzijde van de woning laten moderniseren, zoals de badkamer, het toilet en 

de keuken.  

Alle woningen voldoen na het groot onderhoud aan Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Door het toepassen van siermetselwerk is bij twee kopgevels is het silhouet van het logo 50-jaar 

Dronten zichtbaar. Daarnaast is op een kopgevel het silhouet van een botter zichtbaar. 

Bouwbedrijf Salverda bv heeft vanuit de prijsvraagaanbesteding dit project opgedragen gekregen. 

 

Planning:   oplevering bouw 1e kwartaal 2013. 

Architect:   19 Het Atelier Architecten uit Zwolle 

Aannemer:   Bouwbedrijf Salverda bv uit ’t Harde 

Leerlingbouwplaats:  5 leerlingen 

Energielabel:   A 

Financiering: voor dit project is vóór 1 december 2010 opdracht verstrekt aan de 

aannemer, zodat gebruikgemaakt kon worden van de EIA-regeling. 

Daarnaast is groenfinanciering toegekend.  

De Btw-verhoging van 19 naar 21 procent geldt niet voor dit project. 

Omdat de opdracht aan de aannemer is verstrekt voor 28 april 2012 geldt 

er een overgangsregeling. 
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Lucernehof in Biddinghuizen 

96 woningen aan de Lucernehof 

Voor de wijk Lucernehof is samen met de gemeente Dronten en de klankbordgroep een integraal 

wijkontwikkelingsplan gemaakt. Zowel de verhuur- als bouwtechnische analyse vanuit OFW is 

gepresenteerd aan de bewoners. Het doel is het verbeteren, nu en in de toekomst, van de positie 

van de wijk de Lucernehof door een duurzame kwaliteitsimpuls. Dit betekent dat de wijk voor de 

komende 40 jaar een leefbare woonwijk moet worden met een aangenaam woon- en 

omgevingsklimaat. OFW is verantwoordelijk voor de woningen en de gemeente Dronten is 

verantwoordelijk voor het openbaar gebied.  

De woningen ondergaan een complete metamorfose. De globale werkzaamheden die worden 

uitgevoerd, zijn na-isolatie van het dak en de vloer, de gevel vullende elementen worden 

vervangen, er worden nieuwe dakpannen geplaatst en het metselwerk en de kozijnen worden 

vernieuwd. Door het vernieuwen van de kozijnen wordt ook het hang- en sluitwerk vervangen, 

waardoor de woning voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Voor dit project konden bewoners, indien zij dat wensten, ook de binnenzijde van de woning laten 

moderniseren, zoals de badkamer, het toilet en de keuken. Ook konden de bewoners de plek van 

de keuken zelf kiezen: bij de voorgevel of op de bouwmuur. Op dit moment is de uitvoering van 

de woningen in volle gang. 

De kopgevels worden uitgevoerd in metselwerk. Door het gebruik van een andere kleur baksteen, 

is in drie kopgevels het silhouet van een vogel zichtbaar. Op een kopgevel prijkt de ijsvogel, het 

symbool van Biddinghuizen. Hiermee spelen we in op 50 jaar Biddinghuizen in 2013. Op twee 

andere kopgevels wordt het silhouet van een Zwaluw en een Kiekendief zichtbaar in een andere 

kleur metselwerk. 

 

Planning:   start werkzaamheden maart 2012, oplevering maart 2013 

Architect:   19 Het Atelier Architecten uit Zwolle 

Aannemer:   Bouwbedrijf Mateboer Bouw bv uit Kampen 

 

Chaletwoningen in Dronten  

135 chaletwoningen aan onder andere de Schouwstraat, Karveelstraat, Boeierstraat, 

Hoogaarsstraat, Klipperstraat, Koggestraat. 

De chaletwoningen zijn de eerste woningen van Dronten. Ze liggen naast het centrum en in het 

woonservicegebied de Regenboog-WoonArk.  

Voor de eerste afstemming met bewoners/wijk is er een bewonerscommissie opgericht. 

Het eerste overleg met de bewonerscommissie heeft plaatsgevonden. Er wordt een aantal 

scenario’s uitgewerkt. Vanuit OFW wordt gestreefd om in 2013 een keuze te hebben gemaakt 

tussen de verschillende scenario’s en deze met de bewonerscommissie in een tweede overleg te 

bespreken. 

In overleg met de gemeente wordt bekeken of er voor deze wijk een wijkontwikkelingsplan nodig 

is. 

 

Zorg en maatschappelijk vastgoed 
Nieuwbouw Educatief Centrum (1e fase MFG) in Biddinghuizen 

De gemeente heeft OFW gevraagd het nieuw te bouwen Educatief Centrum in Biddinghuizen te 

ontwikkelen, eigenaar te zijn en het technisch beheer uit te voeren. Eind 2010 is de 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dronten getekend. De eerste fase van het Multi 

Functioneel Gebied (MFG) omvat een Educatief Centrum met daarin drie basisscholen, de 

kinderopvang/peuterspeelzaal en de bibliotheek. In 2011 zijn bouwkundige en installatie 

technische aannemers geselecteerd door middel van een Europese aanbesteding.  

Het Educatief Centrum wordt verwarmd en gekoeld door middel van een installatie met een 

warmtepomp. Het gebouw wordt nog energiezuiniger door het toepassen van een 
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ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Een groot deel van de warmte van de afgevoerde 

binnenlucht wordt gebruikt om de ingeblazen koude buitenlucht op te warmen.  

Het dak wordt uitgevoerd als groendak. Het dak wordt voorzien van vetplanten en gras.  

Groendaken hebben een isolerende werking waardoor het pand in de winter warmer blijft en in de 

zomer koeler. Groendaken kunnen veel regenwater opnemen en via verdamping weer afgeven 

aan de atmosfeer. Hierdoor wordt het rioleringsstelsel ontlast. 

Het gebouw wordt beveiligd door middel van een alarminstallatie met bewegingssensoren en 

contactmagneten op de bewegende delen in de gevel. 

 

Planning:  de uitvoering is gestart in april 2012 en de oplevering vindt plaats in het 

tweede kwartaal van 2013. 

Architect:   DMV architecten uit Kerkrade 

Aannemer bouwkundig: Van Norel bouwgroep uit Epe 

Aannemer elektrische  

installatie:   Homij technische installatie uit Nieuwegein  

Aannemer werktuig- 

bouwkundige installatie:Unica te Zwolle 

EPC:   0,528  

 

Nieuwbouw koop 
Nieuwbouwwoningen Bloemenzoom in Swifterbant 

8 koopwoningen: rijwoningen en 8 koopwoningen: levensloop bestendige woningen 

De acht rijwoningen worden, afhankelijk van de marktvraag, gerealiseerd in 2013. Er wordt 

onderzocht of deze acht koopwoningen omgezet kunnen worden naar acht huurwoningen. 

Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met de gemeente.  

De tekeningen van deze woningen zijn voorgelegd aan VACpunt Wonen. Een groot gedeelte van 

de opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve plannen. 

 

De acht levensloop bestendige woningen, die door de aannemer voor eigen rekening en risico 

worden ontwikkeld, worden afhankelijk van de marktvraag gerealiseerd.  

Alle woningen voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen.  

 

Doelgroep:   meerpersoonshuishoudens  

Architect:   Looman Architecten uit Zeewolde 

Aannemer en  

mede-ontwikkelaar:  Bouwbedrijf Wensink & Prins uit Kampen 

EPC:    0,70 

 

Toekomstige projecten  
Appartementen Dronten West  

Nabij de nieuw gerealiseerde school De Dukdalf wordt een appartementengebouw van circa 42 

appartementen gerealiseerd in combinatie met een kinderdagverblijf. De appartementen zijn 

bereikbaar voor starters en/of jongeren. Het kinderdagverblijf wordt ontworpen in overleg met de 

toekomstige gebruikers. 

Het bestemmingsplan dient voor de realisatie van dit plan aangepast te worden. De 

bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding.  

Met de gemeente wordt overlegd over de prioritering van dit project.  

Dit project kan gerealiseerd worden in of na 2015. 

 

Nieuwbouw 3
e
 fase woonservicegebied bij de WoonArk-Regenboog in Dronten 

Twee appartementsgebouwen aan de Lijzijde, bestaande uit totaal 50 huurappartementen. 

Deze huurappartementen worden in warmte en koude voorzien vanuit de WKO-installatie van het 

hoofdgebouw, de WoonArk. Het warm tapwater wordt door de toepassing van een zonneboiler 
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voorverwarmd. Het VACpunt Wonen heeft de plattegronden van de appartementen beoordeeld. 

De opmerkingen zijn verwerkt door de architect. 

De bouwvergunning is in september 2011 afgegeven. De twee appartementsgebouwen worden 

gefaseerd gebouwd.  

In overleg met de gemeente is een klankbordgroep in het leven geroepen om de meningen van 

de omwonenden te peilen omtrent de inrichting van het omliggend openbaar gebied. 

De appartementen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en voldoen grotendeels aan 

Woonkeur basispakket woongebouw. 

 

Doelgroep:   65-plussers (met zorgvraag) 

Planning:   in overleg met de gemeente 2015 of later 

Architect:   19 Het Atelier architecten uit Zwolle 

EPC:    0,52 

 

Nieuwbouw 3
e
 fase woonservicegebied bij de WoonArk-Regenboog in Dronten 

Twee gebouwen voor koopappartementen aan de Lijzijde, bestaande uit totaal 40 

koopappartementen. 

De twee gebouwen voor koopappartementen staan in het verlengde van de twee huurgebouwen. 

De koopappartementen worden in warmte en koude voorzien vanuit de WKO-installatie van het 

hoofdgebouw (de WoonArk). Door middel van zonneboilers wordt het warm tapwater 

voorverwarmd. Het VACpunt Wonen heeft de plattegronden van de appartementen beoordeeld. 

De opmerkingen zijn verwerkt door de architect. In overleg met de gemeente is een 

klankbordgroep in het leven geroepen om de meningen van de omwonenden te peilen omtrent de 

inrichting van het omliggend openbaar gebied. 

De appartementen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en grotendeels aan Woonkeur 

basispakket woongebouw. 

De bouwvergunning is begin september 2011 afgegeven.  

Gezien de huidige marktontwikkelingen is de start van deze gebouwen uitgesteld tot na 2018.  

 

Doelgroep:   65-plussers (met zorgvraag). 

Planning:   afhankelijk van de verkoop 

Architect:   19 Het Atelier uit Zwolle 

EPC:    0,52 

 

Het Palet (De Gilden 3
e
 fase)/De Wisent in Dronten 

De ontwikkeling van de wijk Het Palet (3
e
 fase De Gilden)/De Wisent gaat gestaag verder. Ook 

denkt de gemeente Dronten na over een zeer grote vrijheid voor de ontwikkelaar en/of bewoners. 

OFW is betrokken bij het opzetten van het verkavelingsplan. Momenteel ligt er een voorlopig 

verkavelingsplan. 

 

De Giekstraat in Dronten 

OFW heeft met Plegt-Vos een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van locatie 

De Giekstraat. Plegt-Vos is eigenaar van een voormalige garage die grenst aan het 

appartementsgebouw van OFW aan de Giekstraat. Deze garage was tot voor kort verhuurd aan 

de gemeente voor onderwijshuisvesting. De verdere ontwikkeling kan pas plaatsvinden nadat de 

markt voor koopwoningen zich heeft hersteld. 

 

Hanzekwartier in Dronten 

De gemeente Dronten heeft een structuurvisie gemaakt voor het Hanzekwartier in Dronten. OFW 

volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het Hanzekwartier. Reden hiervoor is onder andere dat 

het kantoor van OFW is gevestigd in dit gebied. Daarnaast bezit OFW commercieel vastgoed in 

dit gebied.  
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Woonzorgzone/MFG in Swifterbant 

In opdracht van de gemeente en in samenwerking met onder andere de kerken, Coloriet en 

dorpsbelangen Swifterbant, is door adviesbureau ICS een verkennend onderzoek uitgevoerd 

naar een aantal scenario’s voor een multifunctioneel woonservicegebied voor Swifterbant. Eind 

januari 2012 heeft ICS een rapport gepresenteerd waarin een aantal scenario’s zijn uitgewerkt.  

De rapportage van ICS geeft het advies om op de locatie van de huidige kerk de eerste fase van 

een MFC (multifunctioneel centrum) te realiseren. Als tweede fase wordt gedacht aan de locatie 

van De Kombuis. De gemeente Dronten heeft De Kombuis gekocht van Ahold. De Kombuis is 

reeds gesloopt in opdracht van de gemeente Dronten.  

OFW ziet mogelijkheden om op de locatie van De Kombuis circa 25-30 appartementen te 

realiseren, mits de grondprijs en de voorwaarden passen bij sociale woningbouw.  

Afhankelijk van de snelheid van het te doorlopen proces kan een start in 2016 mogelijk zijn. 

 

Doelgroep:   senioren 

Planning:  mogelijke start in 2016  

 

Vervangende nieuwbouw Biddinghuizen Centrum deelfase 3 aan de Voor  

De nieuwbouw van de 36 appartementen tegenover het Plein aan De Voor is de afronding van 

het wijkontwikkelingsplan Biddinghuizen-Centrum. Hiervoor is een procedure voor een nieuw 

bestemmingsplan gelopen en afgerond.  

Voor deze appartementen is een passiefhuis all-elektric energie concept ontwikkeld, waardoor de 

EPC nog lager is geworden. In dit concept wordt circa 75 procent  van alle energie opgewekt 

door zonnepanelen. Dit is voldoende om alle gebouw gebonden energie duurzaam op te wekken, 

zodat het appartementencomplex kan worden beschouwd als een energieneutraal gebouw.  

Het gebouw voldoet aan Woonkeur basispakket woongebouw en aan het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen. 

Het VACpunt Wonen heeft het voorlopig ontwerp beoordeeld. Tijdens het maken van het definitief 

ontwerp wordt het VACpunt Wonen benaderd om het definitief ontwerp en de technische 

installaties te toetsen. 

 

Doelgroep:   senioren 

Planning:   start bouw is voorlopig uitgesteld in verband met de marktvraag 

Architect:   De Velde Architecten uit Kampen 

EPC:    < 0,40 

Financiering:   voor dit project is groenfinanciering aangevraagd 

 

De Graafschap in Biddinghuizen 

De Graafschap is een uitbreidingslocatie in Biddinghuizen. Op basis van een convenant met de 

gemeente Dronten is het uitgangspunt dat OFW in elke fase huurwoningen realiseert. De 

gemeente Dronten heeft OFW de gelegenheid geboden om een gebouw te realiseren van 25 

appartementen voor de doelgroep jongeren en/of starters op de woningmarkt. 

De gemeente Dronten blijft veel waarde hechten aan een duurzame wijk. Het is aan de 

ontwikkelaars om hier invulling aan te geven. OFW krijgt een bijdrage van de gemeente Dronten  

als er een EPC wordt gerealiseerd die lager is dan 0,40. OFW heeft deze uitdaging opgepakt en 

heeft de voorbereiding ingezet voor het realiseren van een ‘passief’ huis met een EPC van 0,4. 

Het project bevindt zich momenteel in de fase ‘Voorlopig Ontwerp’. 

 

Doelgroep:  jongeren en/of starters 

Planning: in verband met de beperkte vraag in Biddinghuizen op dit moment en het 

feit dat er in de rest van de nieuwbouwwijk De Graafschap nagenoeg 

niets is gerealiseerd, heeft ertoe geleid dat dit project voorlopig is 

uitgesteld 

Architect:   Jan Looman Architecten uit Zeewolde 
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EPC:   0,4 

 

Toekomstige moderniseringen 
3

e
 fase Greente Zuid in Swifterbant 

Naast de eerste en de tweede fase, die inmiddels zijn gemoderniseerd, moet fase drie opgestart 

worden. Deze fase is gesitueerd tussen de Zuidsingel en De Greente.  

Afhankelijk van de ontwikkelingen van het multifunctioneel centrum en de woonzorgzone wordt  

gestart met de modernisering van de derde fase Greente Zuid. 

 

Diverse moderniseringen 

Tot ongeveer 2017 worden diverse moderniseringen afgerond. Voor een deel zijn dit projecten 

waar de afgelopen jaren al werkzaamheden voor zijn uitgevoerd.  

In de periode na 2017 worden diverse moderniseringsprojecten opgestart, zoals de Spelwijk 

(Heraut, Blazoen) in Swifterbant, Spiegelstraat/Galjoenstraat in Dronten en de Koolzaadhof in 

Biddinghuizen. In het strategisch voorraadbeleid wordt verder uitgewerkt wat er nog aan deze 

woningen gaat gebeuren en wanneer deze werkzaamheden worden gepland. 
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9 KENGETALLEN 
 

 Begroot 

2013 

Prognose 

2012 

Gerealiseerd 

2011 2010 2009 

Aantal verhuureenheden      

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.408 4.338 4.362 4.321 4.127 

Verkoop 15 15 16 35 29 

Sloop 0 0 13 0 4 

Aankoop 0 29 2 2 3 

Oplevering nieuwbouw *)  52 

 

56 3 74 224 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.445 4.408 4.338 4.362 4.321 

      

Verzorgingshuis 76 76 76 76 110 

Studenteneenheden 280 280 280 280 280 

Totaal overige woongebouwen 356 356 356 356 390 

      

Bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed *)  

22 

 

21 

 

20 

 

17 

 

17 

Garages 172 172 172 173 175 

Totaal overige verhuureenheden 194 193 192 190 192 

      

Totaal verhuureenheden 4.995 4.957 4.886 4.908 4.903 

      

Balans en winst- en verliesrekening (€ 1.000)      

1. Eigen vermogen 18.376 17.028 19.779 18.143 16.485 

2. Huren 29.432 28.000 27.311 26.641 25.300 

3. Jaarresultaat na belastingen 1.348 -2.750 1.636 1.658 856 

      

Algemeen      
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1. Eigen vermogen einde boekjaar 

uitgedrukt in een percentage van de 

huren 

 

 

62% 

 

 

61% 

 

 

72% 

 

 

68% 

 

 

65% 

2. Eigen vermogen einde boekjaar per 

verhuureenheid 

 

3.679 

 

3.438 

 

4.048 

 

3.697 

 

3.362 

3. Solvabiliteit 5,9% 5,6% 7,1% 6,7% 6,7% 

 

*) De volgende nieuwbouwprojecten worden naar verwachting in 2013 opgeleverd: 

- 52 eengezinswoningen in de Gilden fase II (26 woningen worden rond de 

jaarwisseling 2013-2014 opgeleverd). 

 - 4 eengezinswoningen in de Bloemenzoom 

- Educatief centrum Biddinghuizen (opgenomen onder bedrijfsruimten en 

maatschappelijk vastgoed)  
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10 UITGANGSPUNTEN 

10.1 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

Begin 2011 is door Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de herziene Richtlijn 645 definitief 

vastgesteld. Deze Richtlijn is specifiek voor toegelaten instellingen in de volkshuisvesting en is 

van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012. Tezamen met de Richtlijn 

zijn Best Practices vastgelegd, waarin praktische voorbeelden zijn gegeven die van toepassing 

zijn op de nieuwe Richtlijn. 

In deze Richtlijn wordt voor de waardering van onroerende zaken in exploitatie een eerste 

onderscheid gemaakt tussen de typologieën sociaal en commercieel vastgoed. Een tweede 

onderscheid is het onderscheid tussen sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel en sociaal vastgoed 

als vastgoedbelegging.  

Voor het sociaal en het commercieel vastgoed kan worden gekozen voor het kostprijsmodel of 

het actuele waarde model. OFW maakt de keuze om haar sociaal vastgoed te kwalificeren als 

bedrijfsmiddel en het kostprijsmodel toe te passen. 

In de Richtlijn is aangegeven dat bij de afschrijvingen van de onroerende zaken in exploitatie 

rekening moet worden gehouden met de volgende bestanddelen: de grond, het casco, de 

inrichting (keuken, badkamer, toilet en dergelijke) en de installaties (Cv-, MV- en elektrische 

installatie). De verbijzondering naar inrichting en installaties mag achterwege blijven, indien het 

totaal van beide componenten onder tien procent van de totale investering blijft.  

In de gewijzigde richtlijn RJ 645 is aangegeven dat een annuïtaire afschrijvingsmethodiek niet 

meer als passend wordt beschouwd. In de begroting 2012 is de post afschrijvingen berekend op 

basis van lineaire (gelijkblijvende) afschrijvingen. Met onze accountant, KPMG, heeft afstemming 

hierover plaatsgevonden. De lineaire afschrijvingen voor 2012 en 2013 zijn berekend op basis 

van de boekwaarde van de materiële vaste activa per 31 december 2011. Hierbij is rekening 

gehouden met de volgende restant-levensduur van de complexen: 

 woningen uit de 60-jaren, niet gemoderniseerd, een termijn van 15 jaar, 

 woningen uit de 60/70-jaren, gemoderniseerd, een termijn van 40 jaar, 

 woningen uit de 70-jaren, niet gemoderniseerd, een termijn van 20 jaar, 

 woningen uit de 80-jaren, een termijn van 30 jaar, 

 woningen uit de 90-jaren, een termijn van 40 jaar, 

 woningen vanaf 2000, een termijn van 50 jaar, 

 verzorgingshuis de Regenboog, een termijn van 25 jaar. 

 

Volgens de RJ-richtlijn is het verplicht om de gewijzigde regels vanaf het boekjaar 2012 toe te 

passen. OFW past in de jaarrekening 2012 deze gewijzigde regelgeving toe. In de begroting 

2013 heeft eveneens op de genoemde wijze afschrijving op de materiële vaste activa 

plaatsgevonden. 

De overgang naar lineaire afschrijvingen is een zuiver administratieve aangelegenheid, waarbij 

een verschuiving van de afschrijvingen over de levensduur van een complex plaatsvindt.  

10.2 Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2008 is de (fiscale) winst van OFW voor al haar activiteiten belast voor de 

vennootschapsbelasting. Stichting OFW, OFW Holding BV, OFW Projectontwikkeling BV en 

OFW Vastgoed Beheer BV vormen vanaf 1 januari 2008 een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting. In het kader van de invoering van de integrale 

vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties per 1 januari 2008 is in overleg tussen de 

Belastingdienst, Aedes en een aantal corporaties een vaststellingsovereenkomst (VSO II) 

opgesteld. Deze vaststellingsovereenkomst is een nadere invulling van de wet op de 

vennootschapsbelasting op een aantal specifieke onderwerpen. OFW heeft deze 

vaststellingsovereenkomst ondertekend.  
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De aangiften vennootschapsbelasting 2006/2007, 2008, 2009 en 2010 zijn ingediend bij de 

Belastingdienst. De definitieve aanslagen 2006/2007 en 2008 zijn zonder correcties inmiddels 

opgelegd.  

OFW heeft een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst afgesloten. Bij 

Horizontaal Toezicht gaat de Belastingdienst uit van gezamenlijke betrokkenheid van 

Belastingdienst en OFW in het fiscale proces. Bij Horizontaal Toezicht is minder toezicht achteraf 

(boekenonderzoek) noodzakelijk. De Belastingdienst geeft snel zekerheid bij fiscale 

vraagstukken. 

 

De verschuldigde vennootschapsbelasting voor 2013 is als volgt berekend: 

 

(x € 1.000) Fiscale 

winst 

Resultaat voor belastingen (bedrijfseconomisch) 1.348 

Bij: onrendabele investeringen 0 

Af: woningverkopen bestaand bezit (vorming herinvesteringsreserve) 1.376 

Bij: afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 7.464 

Af: onderhoud begrepen in modernisering 2.549 

Af: overige verschillen 378 

Bij: sectorspecifieke heffingen 258 

Fiscale winst 4.767 

 

Bij de berekening van de belastingdruk voor 2013 zijn wij ervan uitgegaan dat 72 procent van de 

uitgaven voor modernisering als onderhoud kan worden aangemerkt. Dit is een voorzichtige 

inschatting. 

Het restant (28%) van de uitgaven voor modernisering wordt als verbetering aangemerkt. Gezien 

de omvang van de moderniseringen bij OFW is dit van groot belang voor de fiscale 

winstberekening. Onderhoud kan namelijk rechtstreeks ten laste van het fiscale resultaat worden 

gebracht. Verbeteringen aan vastgoed worden geactiveerd en kunnen niet direct ten laste van het 

fiscale resultaat worden gebracht. Gezien de afschrijvingsbeperkingen op vastgoed kunnen deze 

verbeteringen in de toekomst maar beperkt of zelfs niet ten laste van de winst gebracht worden. 

 

Deze fiscale winst over 2013 kan worden gecompenseerd met in het verleden (vanaf 1 januari 

2008) opgebouwde compensabele verliezen. 
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Deze compensabele verliezen over de periode 2008 tot en met 2012 zijn als volgt: 

 

x € 1.000  

2008 621 

2009 7.123 

2010 8.261 

2011 6.832 

2012 4.651 

Totaal te compenseren t/m 2012 27.488 

 

In de begroting 2013 is een bedrag van 42.000 euro onder de post belastingen opgenomen. Dit is 

de vrijval van een actieve belastinglatentie. Deze actieve belastinglatentie is begin 2008 gevormd 

vanwege de herfinancieringspremie die door OFW op 31 december 2007 is ontvangen. Fiscaal is 

deze herfinancieringspremie niet opgenomen op de startbalans per 1 januari 2008. 

Bedrijfseconomisch is dit wel het geval. 

10.3 Huurverhoging 

In de begroting is uitgegaan van een gematigde huurontwikkeling, die gerelateerd is aan de 

verwachte inflatie van het voorafgaande kalenderjaar. Daarnaast is rekening gehouden met 

harmonisatie van huren bij nieuwe verhuringen.  

10.4 Overige uitgangspunten 

Stijging variabele lasten (inflatie) 2013:  2,0%. 

Huurderving:     1% van de huuropbrengsten. 

10.5 Rente nieuwe financieringen (langer dan twee jaar) 

Voor nieuwe financieringen met een looptijd van meer dan twee jaar is voor het jaar 2013 

uitgegaan van een rentepercentage van drieënhalf procent. 

10.6 Rente kortlopend krediet en roll-overleningen 

Voor kortlopend krediet heeft OFW een kredietfaciliteit, die in de vorm van kasgeldleningen en/of 

rekening-courantkrediet kan worden opgenomen. Daarnaast maakt OFW gebruik van roll-

overleningen op basis van de Euribor (1-, 3- en 6-maands). Een deel van deze leningen is 

gefixeerd door middel van een payersswap of begrensd door een cap. De payersswaps hebben 

geen clausules voor marktwaardeverrekening. 

Voor het korte krediet en de roll-overleningen (niet door een payersswap gefixeerd) wordt voor 

2013 uitgegaan van een rentepercentage van twee procent. 

10.7 Onrendabele investeringen 

In 2013 zijn de onrendabele investeringen van projecten, waarvan de investering in 2013 

plaatsvindt of waarvan de voorbereiding is gestart, ten laste van het resultaat gebracht. Het 

moment van het ten laste brengen van het resultaat van de onrendabele investering is afhankelijk 

van het tijdstip waarop de interne besluitvorming en externe communicatie heeft plaatsgevonden.  

10.8 Heffingen Centraal Fonds Volkshuisvesting 

- Verhuurderheffing 

Op 18 september 2012 is het wetvoorstel “Wet Verhuurderheffing” als onderdeel van het 

Belastingplan 2013, naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetvoorstel wordt een nieuwe 
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heffing voorgesteld voor verhuurders van huurwoningen, waarvan de huur lager is dan de 

huurtoeslaggrens (in 2012: € 664,66 per maand). Verhuurders die meer dan tien woningen 

verhuren, vallen onder deze regeling. Oorspronkelijk was de bedoeling dat alle verhuurders 

onder deze heffing zouden vallen. In de huidige regeling wordt de heffing alleen opgelegd 

aan verhuurders van sociale huurwoningen.  

De beoogde opbrengst van deze heffing is 800 miljoen euro per jaar (voor het jaar 2013: € 5 

miljoen). De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2013. 

Verhuurders van woningen in de gereguleerde sector moeten in 2013 een heffing van 0,0014 

procent over de WOZ-waarde van de woningen betalen. Met ingang van 2014 wordt het 

percentage verhoogd tot 0,231 procent. Op basis van de WOZ-waarde bedraagt de heffing 

voor OFW over 2013 circa 8.000 euro. Vanaf 2014 bedraagt deze jaarlijkse heffing voor OFW 

circa 1.350.000 euro. 

- Saneringssteun 

In een brief van 20 augustus 2012 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) over de 

sanering van Vestia en de saneringssteun is aangegeven dat het CFV een steun aan Vestia 

van maximaal 675 miljoen euro heeft toegekend. Het CFV kan op basis van de huidige 

Woningwet en het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (BCFV) maximaal een 

procent per jaar aan saneringssteun heffen. Dit komt neer op circa 120 euro per jaar. 

Momenteel ligt er een voorstel tot wijziging van het BCFV. Deze wijziging behelst een 

verhoging van het huidige heffingspercentage ten behoeve van saneringssteun van maximaal 

een procent naar maximaal vijf procent jaarlijks. In welke mate het CFV (of straks de 

Financiële Autoriteit Woningcorporaties) gebruik gaat maken van een hogere heffing vanaf 

2013 en voor hoe lang, valt nu nog niet aan te geven. 

In een brief van 19 juni 2012 van de minister aan de Tweede Kamer over Vestia is 

aangegeven dat het CFV een saneringsopgave krijgt van ongeveer 700 miljoen euro 

uitgesmeerd over een periode van tien jaar. Dat wil zeggen dat het CFV gedurende tien jaar 

moet heffen om de jaarlijkse afbetaling van de lening van de banken aan Vestia te 

financieren.  

Op basis van deze inschatting heeft OFW een inschatting gemaakt van de over 2013 en 

volgende jaren te betalen saneringssteun. Voor 2013 is een bedrag van 250.000 euro 

ingeschat. 

10.9 Verkoopresultaten 

De verkoopresultaten van het verkoopplan voor bestaande woningen worden op basis van de te 

verwachten verkoopprijzen onder aftrek van de boekwaarde van de desbetreffende woningen 

ingeschat.  

10.10 Onderhoud 

Naast de uitvoering van maatregelen uit het ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’ 

worden de woningen regulier onderhouden.  

Het onderhoud van woningen is in vijf onderdelen uit te splitsen: 

 reparatieonderhoud: onderhoud vanwege meldingen van bewoners, 

 verhuisonderhoud: onderhoud ten gevolge van verhuizingen, 

 preventie onderhoud: voorkomen van storingen en reparatiemeldingen, 

 individueel dynamisch onderhoud, 

 planmatig (cyclisch) onderhoud. 

 

  



Pagina | 43  
 

In de begroting 2013 is met de volgende budgetten voor onderhoud rekening gehouden: 

 

Reparatieonderhoud (x € 1) Begroting 

2013 

Begroting 

2012 

Reparaties woningen kamers en garages 824.880 812.740 

 

 

Verhuisonderhoud (x € 1) Begroting 

2013 

Begroting 

2012 

Woningen en kamers 640.000 720.000 

Garages 3.660 3.660 

Totaal 643.660 723.660 

 

De kosten van reparatieonderhoud zijn ten opzichte van 2012 verhoogd met de te verwachten 

prijsontwikkeling.  

 

Het budget verhuisonderhoud is niet geïndexeerd ten opzichte van 2012, maar verlaagd met  

80.000 euro. De belangrijkste reden van deze verlaging is de verwachting dat door de 

optimalisering van het proces verhuizingen naar verwachting efficiencyvoordelen worden 

gerealiseerd.  

10.11 Preventief onderhoud 

Het preventief onderhoud heeft als doel om toekomstige storingen en vervolgschade te 

voorkomen. Een belangrijk onderdeel van dit budget is het onderhoud aan Cv- en MV-installaties. 

Preventief onderhoud wordt in hoofdzaak op contractbasis uitgevoerd. Het budget voor 2013 

bedraagt 650.461 euro (2012: € 653.597). 

 

10.12 Individueel dynamisch en planmatig (cyclisch) onderhoud  

Het individueel dynamisch onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen: 

 keukenvervanging, 

 klein planmatig onderhoud, 

 vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden, 

 badkamervernieuwing. 

 

Voor de badkamervernieuwing en keukenvervanging worden de huurders diverse 

keuzemogelijkheden geboden. 

Voor het jaar 2013 is de vernieuwing van 50 (2012: 77) badkamers en 120 (2012: 120) keukens 

gebudgetteerd.  
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Het budget voor individueel dynamisch onderhoud is als volgt opgebouwd: 

 

(x € 1) Begroting 

2013 

Begroting 

2012 

Keukenvervanging  459.600 428.400 

Klein planmatig onderhoud 90.750 120.000 

Vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 136.579 134.321 

Badkamervernieuwing 742.214 890.596 

Gasleidingen vervangen 24.200 0 

Totaal 1.453.343 1.573.317 

 

De vernieuwing van badkamers (budget € 742.214) wordt geactiveerd onder de post materiële 

vaste activa en wordt over de restant-levensduur van het betreffende complex afgeschreven. 

 

De totale kosten voor planmatig onderhoud (projectmatig) voor 2013 zijn begroot op 1.594.851 

euro. In deze begroting is een budget voor bedrijfsruimten van OFW Vastgoed Beheer BV 

opgenomen van 76.465 euro. Een overzicht van de planmatig onderhoudswerkzaamheden is 

weergegeven in bijlage 1. 

 

Het totale budget 2013 voor planmatig onderhoud, inclusief individueel dynamisch onderhoud, is 

als volgt: 

(x € 1) Begroting 

2012 

Planmatig onderhoud (projectmatig)  1.594.851 

Individueel dynamisch onderhoud (exclusief 

badkamervernieuwing) 

 

711.129 

Totaal 2.305.980 
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11 BEGROTING 2013 (CIJFERMATIG) 
 

  x € 1.000 

Bedrijfsopbrengsten   

Huren 29.432  

Vergoedingen 550  

Verkoop woningen 1.376  

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf 463  

Overige bedrijfsopbrengsten 574  

Som der bedrijfsopbrengsten  32.395 

   

Bedrijfslasten   

Afschrijving materiële vaste activa  8.064  

Personeelslasten 3.690  

Lasten onderhoud 3.725  

Voorraadbeheer (onrendabele investeringen) 0  

Overige bedrijfslasten 4.465  

Sectorspecifieke heffingen 258  

Som der bedrijfslasten  20.202 

   

Bedrijfsresultaat  12.193 

   

Financiële baten en lasten    

Rentebaten  257 

Rentelasten  11.060 

   

Resultaat voor belastingen  1.390 

Belastingen  -42 

   

Resultaat na belastingen  1.348 
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12 KASSTROMEN 2013 (WSW-METHODE) 
 

Operationele kasstromen  x € 1.000 

Ontvangsten   

Huren 28.933  

Vergoedingen 550  

Overige bedrijfsontvangsten 400  

Renteontvangsten 50  

Saldo ingaande kasstromen  29.933 

   

Uitgaven   

Lonen en salarissen 2.915  

Sociale lasten 375  

Pensioenlasten 400  

Onderhoudsuitgaven 3.649  

Overige bedrijfsuitgaven 4.214  

Rente-uitgaven 10.619  

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat 258  

Vennootschapsbelasting 0  

Saldo uitgaande kasstromen  22.430 

Kasstroom uit operationele activiteiten  7.503 

Af; genormeerde aflossing (2% van de leningen)  5.136 

Saldo operationele kasstromen (positief)  2.367 

   

(Des)investeringskasstromen   

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen -1.995  

Nieuwbouw huurwoningen 14.006  

Woningverbetering woningen 6.540  
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Investeringen overig  754  

Kasstromen uit (des)investeringen (negatief)  19.305 

   

Financieringskasstromen   

Aflossingen 6.807  

Bij: genormeerde aflossing (2% van de leningen) 5.136  

Saldo financieringskasstromen (negatief)  1.671 

   

Saldo financieringsbehoefte  18.609 
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13 TOELICHTING BEGROTING 2013 

In hoofdstuk 11 en 12 is een specificatie van het begrote resultaat over 2013 opgenomen. Dit 

resultaat omvat het geconsolideerde resultaat van Stichting OFW en de drie BV’s, OFW Holding 

BV, OFW Projectontwikkeling BV en OFW Vastgoed Beheer BV. Hoofdstuk 12 geeft een 

overzicht van de kasstromen voor stichting OFW volgens de berekeningswijze van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

In bijlage 5 is het begrote, geconsolideerde resultaat van de drie BV’s opgenomen. In bijlagen 2 

en 3 zijn de specificaties van de investeringen en de kosten van de werkorganisatie opgenomen.  

13.1 Begroting 2013 

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2013 wordt begroot op 1.348.000 euro 

positief. Dit resultaat is negatief beïnvloed door de gewijzigde afschrijvingsmethodiek (van 

annuïtair naar lineair). In hoofdstuk 10 van deze begroting is de berekening van de fiscale druk 

over 2013 opgenomen. De verschillen tussen de bedrijfseconomische en de fiscale 

winstberekening zijn nader uiteengezet. Gegeven de uitgangspunten van de begroting ontstaat er 

over 2013 een fiscale winst van 4.767.000 euro. Dit bedrag kan gecompenseerd worden met de 

opgebouwde verliezen vanuit voorgaande jaren. Conform de verwerkingswijze in de jaarrekening 

is er voor gekozen om deze compensabele verliezen niet in het resultaat te verwerken.  

De kasstromen van stichting OFW (enkelvoudig) zijn in hoofdstuk 12 weergegeven. De 

operationele kasstromen bedragen, rekening houdend met de aflossingscorrectie van twee 

procent, 2.367.000 euro positief. 

13.2 Bedrijfsopbrengsten 

De begroting van de huren is gerelateerd aan de werkelijke huuropbrengsten over het jaar 2012. 

Met de oplevering van nieuwbouw en desinvesteringen (verkoop en sloop van bestaande 

woningen) is rekening gehouden. 

De jaarlijkse huurverhoging voor 2013 is gerelateerd aan de geschatte inflatie over het jaar 2012. 

De verwachte huurstijging vanwege harmonisatie bij nieuwe verhuringen is gebaseerd op een 

verwacht aantal verhuizingen en een gemiddeld harmonisatiebedrag per woning. Hierbij is 

rekening gehouden met het gewijzigde huurbeleid bij nieuwe verhuringen, zoals dit in 2012 is 

ingevoerd.  

Onder de post ‘verkoop woningen’ is rekening gehouden met de verwachte verkopen van 

bestaande huurwoningen op basis van het verkoopplan. Per 31 december 2012 is het aantal te 

verkopen woningen volgens het verkoopplan circa 500. In de begroting 2013 wordt uitgegaan van 

de verkoop van vijftien bestaande woningen. Het begrote resultaat uit de verkoop van bestaande 

woningen bedraagt 1.376.000 euro. Dit resultaat is als volgt opgebouwd: 

 

Verkoopopbrengsten 15 * € 133.000=  € 1.995.000 

Af: boekwaarde     €    619.000 

Resultaat verkoop bestaande woningen  € 1.376.000 

 

De criteria bij verkoop van bestaande huurwoningen zijn:  

 verkoop vindt tegen marktwaarde plaats, 

 er wordt alleen verkocht aan particulieren, die er zelf gaan wonen, 

 woningen worden op verzoek van de huurder of bij verhuizing verkocht. 

13.3 Bedrijfslasten 

De afschrijving van de materiële vaste activa is berekend aan de hand van de historische 

kostprijs, dan wel de lagere bedrijfswaarde van de materiële vaste activa. De 

afschrijvingsmethodiek is lineair, rekening houdend met een ingeschatte levensduur. 

Onder de personeelslasten zijn de salariskosten, pensioen-, sociale lasten en externe bijstand 

(tijdelijk ingeleend personeel) opgenomen. In bijlage 4 is een specificatie van de overige 
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bedrijfslasten en de lasten onderhoud opgenomen. De post voorraadbeheer betreft de 

onrendabele investering van nieuwbouw en modernisering van huurwoningen. Uitgangspunt bij 

het bepalen van de onrendabele investering is de bedrijfswaarde (verdiencapaciteit) van 

nieuwbouw en van woningen na modernisering. 

Het verschil tussen de investeringen (inclusief de oorspronkelijke boekwaarde) en de 

bedrijfswaarde wordt als onrendabele investering ten laste van het resultaat gebracht. 

 

In de begroting 2013 zijn geen onrendabele investeringen ten laste van het resultaat gebracht. 

 

De onrendabele investeringen van de volgende projecten, die in 2013 of later in uitvoering 

komen, zijn reeds in de resultaten van de voorgaande boekjaren (t/m 2012) verwerkt: 

 Nieuwbouw de Gilden fase II, 98 woningen, onrendabele investering € 6.184.000. 

 Nieuwbouw de WoonArk fase II, 50 appartementen (twee gebouwen) aan de Lijzijde, 

onrendabele investering € 2.240.000. 

 

Deze onrendabele investeringen zijn berekend aan de hand van de meest recente 

begrotingen/budgetten. 

13.4 Kosten werkorganisatie  

 

Personeelskosten 

Het aantal FTE (full-time-equivalenten) bedraagt over 2013 52,5. In de begroting 2013 is rekening 

gehouden met een dekking voor personeelskosten van 463.000 euro. Dit betreft uren van interne 

projectleiders en werkvoorbereiders die op projecten worden doorbelast. Dit bedrag is in de post 

overige bedrijfsopbrengsten opgenomen.  

 

Huisvestingskosten 
De kosten van het bedrijfsgebouw aan de Noord 47 zijn onder deze post opgenomen. 

 

Algemene kosten 

In bijlage 3 bij deze begroting is een specificatie opgenomen. 
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BIJLAGE 1 - JAARPLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2013 
 

Naam Adressen Plaats Omschrijving 

Galjoenstraat / 

Kombuisstraat 

115 woningen 

Galjoenstraat 6 t/m 37 en 39 t/m 45 (oneven), 

Groenlandstraat 2, 6, 8,10 t/m 29 en 31 t/m 

47 (oneven), Kombuisstraat 1 t/m 3 , 5 t/m 7, 

10, 11 en 13 t/m 17,19 t/m 27 en 30 t/m 40 

(even), Spiegelstraat 1 t/m 6, 8 t/m 21, 23 t/m 

28 en 30 t/m 42 (even). 

Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Baskenstraat / 

Commandeurstraat / 

Harpoenierstraat / 

Kampanje/Walvisstraat  

104 woningen 

Baskenstraat 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 

27, 29, 31, 33, Commandeurstraat 1 t/m 13, 

15, 17 t/m 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

Harpoenierstraat 1 t/m 10, 12 t/m 14, 16 t/m 

20, 22 t/m 32, Kampanje 1 t/m 15 (oneven), 

21 t/m 49 (oneven), Walvisstraat 4 t/m 14 

(even), 20 t/m 30 (even). 

Dronten Schilderwerk 

grote beurt 

Seniorencomplex de 

Werf 

37 woningen 

Galjoenstraat 47 t/m 119 (oneven). Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Seniorencomplex  

De WoonArk 

122 woningen 

De Oost 52, Lijzijde 91 t/m 103, 135 t/m 185, 

187 t/m 237, 239 t/m 273 (oneven), De Tros 

1 t/m 57 (oneven). 

Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Seniorencomplex  

Het Prisma  

24 woningen 

Het Zenit 1 t/m13 en 15, De Wolken 1 t/m 15 

(oneven) ,15A en 15B. 

Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

De Morinel 

9 woningen 

De Morinel 50, 70, 84, 108, 128, 152, 162, 

170, 226. 

Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

De Grutto / Oeverloper  

13 woningen 

De Grutto 53, 71, 79, 89, 95, 107. De 

Oeverloper 37, 47, 61, 65, 163, 171 en 187. 

Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

De Fazant 

117 woningen 

De Fazant 10 t/m 90 (even), De Houtsnip 11 

t/m 21 (oneven), Het Korhoen 63 t/m 81 

(oneven), De Kwartel 9 t/m 17 (oneven), De 

Patrijs 2 t/m 10 (even), 20 t/m 34 (even) en 

40 t/m 58 (even), De Wildkansel 2, 4 en 20, 

en 3 t/m 9 (oneven), De Voerbaan 13 t/m 23 

(oneven), De Voerbaan 3 t/m 7 (oneven), De 

Aalscholver 1 t/m 13 (oneven), De 

Aalscholver 14 t/m 22 (even), De Aalscholver 

36 t/m 42 (even). 

Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

De Fazant De Reiger 18 t/m 40 (even), 44 t/m 54 (even), 

58 t/m 70 (even) en 37 t/m 51 (oneven), De 

Dronten Schilderwerk 
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57 woningen Fazant 29 t/m 37 (oneven), 61 t/m 81 

(oneven), De Meerkoet 18 t/m 25. 

bijwerkbeurt 

Dronten Zuid 

154 woningen 

Hondsrug 168 t/m 198 (even), 212 t/m 218 

(even), 198 (At/mC), Mergelland 18, 20 t/m 

55 en 57 t/m 61 (oneven), Mergelland 21 t/m 

31 (oneven), Langstraat 13 t/m 23 (oneven), 

De Zaan 35 t/m 43 (oneven), 45 t/m 68,70 

t/m 104 (even) en 114 t/m 120 (even). 

Langstraat 53 t/m 71 (oneven), Hondsrug 

138 t/m 166 (even). De Zaan 106 t/m 112 

(even), 122 t/m 128 (even), Hondsrug 242 

t/m 248 (even). 

Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

De Blaasbalg 

63 woningen 

De Blaasbalg 3 t/m 59 en 61 t/m71 (oneven). Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

CAH woningen 

30 woningen 

ir. H van Hartenstraat 1, 5, 7, 11 t/m 17 

(oneven), 21, 23, 27, 29, 33, 35, 39, 41 t/m 

45, (oneven), 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 

71, 73, 77, 79, 83. 

 

Dronten Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Zuidsingel 

16 woningen 

Zuidsingel 1 t/m 31 (oneven). Swifterbant Schilderwerk 

Gletsjerstraat / 

Langestreek 

79 woningen 

Gletsjerstraat 1 t/m 16 en 18 t/m 22 (even), 

De Greente 22 t/m 30 (even), 34 t/m 44 

(even), 48 t/m 54 (even) en 58, Keileemstraat 

1 t/m 16 en 18 t/m 22 (even), De Lange 

Streek 59 t/m 69, De Morenestraat 2 t/m 16 

en 18 t/m 22 (even). 

Swifterbant Schilderwerk 

Jachthoren / Heraut 

48 woningen 

De Heraut 1 t/m15 (oneven), De Jachthoorn 

21 t/m 25, De Vendelier 35 t/m 41 (oneven), 

Het Blazoen 20 t/m 80 (even). 

Swifterbant Schilderwerk 

Noordhoren / Fuikhoren 

78 woningen 

Fuikhoren 3 t/m 28, 30 t/m 33, 35, 37, 39 t/m 

41, 43, 45, Noordhoren 9, 13 t/m 21 

(oneven), 25 t/m 29 (oneven), 33, 35, 39, 41 

t/m 47 (oneven) en 53 t/m 67 (oneven), 69, 

Penhoren 1, 3 t/m 9, 11, 14, 16, 20, 22 en 24, 

Tolhoren 14,16 en 20, Wulk 1, 4, 5, 7, 10 en 

12. 

Swifterbant Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Zuidsingel 

30 woningen 

Bazaltstraat 1, 3, 5 t/m 23 en 35 (oneven), 

Gletsjerstraat 24 t/m 30 (even) 32, 

Keileemstraat 26, Zuidsingel 2 t/m 8 (even), 

12, 18 t/m 28 (even), 30. 

Swifterbant Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Noordsingel Noordsingel 4, 8 en 10 Swifterbant Schilderwerk 
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3 woningen bijwerkbeurt 

Kopakker / Akkerhof / 

Wendakker 

46 woningen 

Akkerhof 38 t/m 62 (even), Kopakker 5, 7, 11, 

15 t/m 31 (oneven ) 33, 35, Wendakker 3, 5, 

7, 11, 13, 17, 19,  21 t/m 37 (oneven), 36 en 

38. 

Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

grote beurt 

De Baan 

51 woningen 

De Teugel 2, 4, 9 en 10, Het Erf 17 t/m 61 

(oneven), 70 t/m 78 (even), Het Gareel 18 

t/m 24, Het Lamoen 1 t/m 4, 9 t/m 16. 

Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

grote beurt 

Weidehof / Cultuursingel 

65 woningen 

Cultuursingel 39 t/m 87 (oneven), 46, 48, 52, 

56 t/m 70 (even), Fruithof 40, 44 t/m 54 

(even), Weidehof 3 t/m 29 (oneven), 18 t/m 

32 (even). 

Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Plein 

4 woningen 

Plein 12, 14, 16 en 18. Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Bej.Koolzaadhof 

11 woningen 

Cultuursingel 94 t/m 114 (even). Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Klaversingel / Uitloper  

72 woningen 

Uitloper 2 t/m 14, 58 t/m 72, 16 t/m 36 en 40 

t/m 54, Klaversingel 1 t/m13, 15 t/m 41, 43 

t/m 51, 52, 64, 69 t/m 91. 

Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Rosmolen / Zaaiviool 

 28 woningen 

De Rosmolen 17 t/m 41 (oneven), De 

Zaaiviool 24 t/m 52 (even). 

Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

grote beurt 

Cultuursingel / De Voor  

39 woningen 

De Voor 27 t/m 57, Boshof 1 t/m 25, 

Cultuursingel 1 t/m 19. 

Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Cultuursingel / Fruithof 

36 woningen 

Cultuursingel 21 t/m 37, 72 t/m 90, Fruithof 4 

t/m 36. 

Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

Cultuursingel 

10 woningen 

Cultuursingel 36 t/m 40. Biddinghuiz

en 

Schilderwerk 

bijwerkbeurt 

 

NB. In dit overzicht kunnen inmiddels verkochte woningen voorkomen, daar worden 

vanzelfsprekend geen werkzaamheden uitgevoerd. 
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BIJLAGE 2 - INVESTERINGEN ACTIVA TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE 

 

Omschrijving  € 1.000 

Inventaris   

Werkplaatsinventaris  10.000 

   

Vervoermiddelen   

Bedrijfsauto’s (2)  60.000 

   

Automatisering   

Consultancy en beheer (klantcontactcentrum, werkplekstations) 185.000  

Hardware (mobiele toepassing servicemedewerkers en 

werkplekstations) 

 

240.000 

 

Licenties (klantcontactcentrum en mobiele toepassing 

servicemedewerkers) 

 

259.000 

 

  684.000 

   

Totaal activa ten dienste van exploitatie  754.000 
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BIJLAGE 3 - BEGROTING VAN DE KOSTEN VAN DE WERKORGANISATIE 

2013 

 

Omschrijving kostensoort x € 1.000 

  

Personeelskosten  

Brutosalarissen 2.725 

Vergoeding ziekteverzekering -10 

Pensioenlasten 400 

Sociale lasten 375 

Externe bijstand 200 

Bedrijfsopleidingen/loopbaanontwikkeling 150 

Overige personeelskosten 206 

Totaal personeelskosten 4.046 

  

Huisvestingskosten  

Onderhoud gebouwen 15 

Overige huisvestingskosten 110 

Totaal huisvestingskosten 125 

  

Raad van commissarissen  

Vacatiegelden 45 

Overige kosten 31 

Totaal kosten raad van commissarissen 76 

  

Algemene kosten  

Kosten leasing printers 80 

Kosten inventaris 4 

Kosten vervoermiddelen 95 

Drukwerk, kantoorartikelen en portokosten 95 



Pagina | 55  
 

Kosten telecommunicatie 75 

Abonnementen en contributie 48 

Verzekeringen 10 

Kosten automatisering 457 

Externe controle 40 

Bewonersactiviteiten, participatie, PR en stakeholdersdebat 145 

Kosten klein materiaal, handgereedschap e.d. 45 

Kosten advies, onderzoek en visitatie 165 

Overige algemene kosten 192 

Totaal algemene kosten 1.451 

  

Totaal kosten werkorganisatie exclusief afschrijvingen 5.698 

  

Afschrijving bedrijfsgebouw 121 

Afschrijving inventaris/automatisering 278 

Afschrijving vervoermiddelen 50 

Totaal afschrijving activa ten dienste van exploitatie 449 

  

Totaal kosten werkorganisatie inclusief afschrijvingen 6.147 
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BIJLAGE 4 - OVERIGE BEDRIJFSLASTEN EN LASTEN ONDERHOUD 

 

Overige bedrijfslasten x € 1.000 

Overige personeelskosten, kosten huisvesting, raad van commissarissen en 

algemene kosten 

 

2.008 

Belastingen, verzekeringen en contributie Aedes 1.330 

Servicekosten 550 

Afboeking oninbare vorderingen 150 

Wijkbeheermaatregelen 50 

Erfpacht 9 

Kosten WKO-installatie 218 

Duurzaamheidsmaatregelen/projectoriëntatie  150 

Totaal overige bedrijfslasten 4.465 

 

Sectorspecifieke heffingen x € 1.000 

Verhuurdersheffing 8 

Heffing saneringssteun 250 

Totaal sectorspecifieke heffingen 258 

 

Lasten onderhoud x € 1.000 

Reparatieonderhoud 825 

Verhuisonderhoud 643 

Preventief onderhoud 651 

Planmatig onderhoud 2.306 

Af: uren eigen dienst -700 

Totaal lasten onderhoud 3.725 
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BIJLAGE 5 - BEGROTING 2013 OFW HOLDING BV  

De geconsolideerde begroting van OFW Holding BV en haar werkmaatschappijen, OFW 

Vastgoed Beheer BV en OFW Projectontwikkeling BV is als volgt: 

 

  x € 1.000 

Bedrijfsopbrengsten   

Huuropbrengsten 498  

Opbrengst WKO-installatie 181  

Som der bedrijfsopbrengsten  679 

   

Bedrijfslasten   

Afschrijving materiële vaste activa 227  

Onderhoudslasten 76  

Doorberekende overhead/zakelijke lasten 103  

Kosten WKO-installatie 218  

Som der bedrijfslasten  624 

   

Bedrijfsresultaat  55 

   

Financiële baten en lasten  150 

   

Resultaat voor belastingen  -95 
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