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1 INLEIDING 

 

Dit is de begroting voor het jaar 2015: ‘Duurzaam werken aan goed wonen’. Het bovenliggend 

kader van deze begroting is ons beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 

2012-2017’.  

 

Een nieuw Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

In 2014 hebben we gewerkt aan het actualiseren van ons Strategisch Beleidsplan Voorraad en 

Nieuwbouw. In dit plan (met de titel ‘Samen bouwen aan kansrijk en duurzaam wonen 2015-

2019’) hebben we, binnen het kader van het beleidsplan, de strategie en kwaliteit voor de 

bestaande woningvoorraad, onze ambities met betrekking tot duurzaamheid en nieuwbouw 

geformuleerd.  

 

In de jaarlijkse begrotingen (waaronder deze begroting voor 2015) en financiële 

meerjarenprognose worden de plannen uit het Strategisch Beleidsplan vertaald. Over de 

bouwkundige projecten vindt afzonderlijke besluitvorming plaats, zodat op basis van actuele 

informatie de afwegingen (waaronder een risicoanalyse) gemaakt kunnen worden. 

 

Om het Strategisch Beleidsplan op te kunnen stellen, hebben we de lokale maatschappelijke 

agenda opgehaald bij onze stakeholders (denk bijvoorbeeld aan bestaande overlegstructuren en 

samenwerkingsverbanden en de stakeholdersoverleggen) en deze als input gebruikt.  

We hebben in het najaar van 2014 het conceptplan naar onze stakeholders verzonden, dit met 

(een aantal) stakeholders besproken en gevraagd een reactie/suggesties te geven. Deze nemen 

we mee voordat we het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw definitief vaststellen. Op 

het moment dat deze begroting geschreven is, hebben we nog niet alle reacties ontvangen. We 

streven ernaar om de definitieve vaststelling van het plan in november 2014 te laten 

plaatsvinden. Daarna is het op www.transparantofw.nl voor iedereen in te zien.  

 

Zoals bekend, hebben we scherpe keuzes moeten maken waaraan we onze beschikbare 

middelen besteden. Dit is in dit plan verder geconcretiseerd. Grofweg zijn de keuzes:  

 betaalbaarheid (beperkte huurverhoging en energiebesparing)  

 beschikbaarheid (meer nieuwbouw)  

 kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, leefbaarheid en verduurzaming  

 aflossen van onze leningen 

 

Deels vanwege een veranderende markt en deels vanuit financieel oogpunt richten we ons de 

komende periode met name op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad (denk aan de 

modernisering van de Chaletwoningen in Dronten en de Greente-Zuid in Swifterbant) en minder 

op nieuwbouw.  

 

In 2015 (en verder) geven we uitvoering aan de keuzes die we gemaakt hebben in het 

geactualiseerde Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw. Het Strategisch Beleidsplan 

bevat overigens op enkele onderdelen uitwerkingspunten. Dit zijn: de doelgroep wijzigingen van 

bepaalde woningcomplexen, besluitvorming en beleid rond te verkopen woningen, beleid ten 

aanzien van betaalbaarheid, energieneutraal woningbezit en de basiskwaliteit van woningen. 

 

Convenant gemeente - OFW 

De gemeente Dronten en OFW zijn voornemens een convenant en prestatieafspraken met elkaar 

te sluiten. Hierin zijn onder andere de moderniseringsprojecten en de onderlinge afstemming van 

het beleid vastgelegd. Dit bevindt zich (najaar 2014) in een afrondend stadium. Met de inhoud 

van het convenant en de prestatieafspraken hebben we al rekening gehouden in het Strategisch 

Beleidsplan en in deze begroting. 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_6105_Strategisch%20Beleidsplan_Concept_def.pdf
http://www.transparantofw.nl/
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Ontwikkelingen in de beleidsomgeving 

Ontwikkelingen in de samenleving en (op handen zijnde) veranderingen in wet- en regelgeving 

hebben op korte termijn naar verwachting veel impact op onze mogelijkheden, de uitwerking van 

beleid en op te maken beleidskeuzes (die van ons, maar ook die van onze stakeholders). Denk 

bijvoorbeeld aan:  

 De huidige politieke werkelijkheid is dat maatschappelijke organisaties terug moeten naar 

hun kerntaken. Maar de maatschappelijke onderstroom is dat de scheidslijnen tussen 

maatschappelijke organisaties qua taakgebied vervagen en organisaties meer werken 

vanuit “de bedoeling”, “het why” aan het (creatief) oplossen van problemen van mensen die in 

de knel zitten. Mensen worden (door een integrale aanpak van verschillende 

maatschappelijke organisaties) in hun kracht gezet. Verantwoording vindt plaats over het 

bereiken van de maatschappelijke resultaten (outcome) en niet op basis van gedetailleerde 

regelgeving. 

 Vrijwilligers en professionals zullen meer samenwerken, geïnspireerd door 

maatschappelijke vraagstukken. 

 De participatiesamenleving wordt verder vormgegeven. Mensen worden zoveel mogelijk in 

hun kracht gezet en voelen zichzelf verantwoordelijk voor hun leven (inclusief het wonen); 

Van ‘zorgen voor’ naar ‘wat kunnen mensen zelf’ met een vangnet voor wie het niet zelf kan. 

Er ontstaat hierdoor een scherpere afbakening van onze doelgroep. 

 De inclusieve samenleving. Hoe zorgen we dat mensen die tot voor kort intramuraal 

woonden en (door veranderende regelgeving) straks niet meer, het wel redden en dit geen 

sterk negatieve impact op een wijk heeft of het zelf oplossend vermogen van een wijk ernstig 

schaadt. 

 De transities in het sociale domein (WMO 2015, Jeugdwet en Participatiewet). Vanaf 1 

januari 2015 krijgen gemeenten een omvangrijk takenpakket overgedragen. 

 De ontwikkeling van rechtsgelijkheid (iedereen hetzelfde) naar rekening houden met de 

uniciteit van het individu. 

 Een steeds verder gaande digitalisering in de samenleving. 

 De klant wordt co-producent (bijvoorbeeld doordat zij via de website hun zaken regelen). 

 De roep om transparantie en verantwoording wordt groter (waarbij mensen in een vroeg 

stadium bij keuzes betrokken willen worden). 

 Als gevolg van de schandalen en de parlementaire enquête is er een toenemende vraag om 

verantwoordingsinformatie en risicobeheersing (die soms afleidt van de echte keuzes). 

 

De herziene Woningwet/novelle is op het moment dat deze begroting geschreven is nog niet 

van kracht. Zoals het wetsvoorstel (en de uitwerkingen daarvan) nu is, heeft het forse impact 

bijvoorbeeld ten aanzien van de (beperking van de) kerntaken van woningcorporaties, het 

moeten splitsen van de DAEB- en niet-DAEB-activiteiten, wijzigingen ten aanzien van het bestuur 

van en toezicht op corporaties. Ook wijzigingen in het Woning Waarderingsstelsel en een in te 

voeren huursombenadering zullen impact hebben op keuzes die we in ons huurbeleid/beleid ten 

aanzien van betaalbaarheid moeten/kunnen maken. De ontwikkelingsrichting van de novelle is 

‘terug naar de kerntaak’ en kan dus haaks staan op de eerder gesignaleerd maatschappelijke 

tendens naar meer samenwerking. 

 

Ondanks deze onzekerheden in een veranderende omgeving houden we vast aan het realiseren 

van ‘goed wonen’ voor onze huurders. 
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Leeswijzer 

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

doelstellingen uit het beleidsplan opgenomen waarvoor in deze begroting van 2015 een 

specifieke actie is geformuleerd.  

 In de hoofdstukken 2 t/m 6 zijn per beleidsthema de acties voor 2015 weergegeven.  

 In de hoofdstukken 7 t/m 11 treft u het cijfermatige deel van de begroting aan. 
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2 ALLE DOELGROEPEN ONDER DAK  

2.1 Voldoende woningaanbod in de gemeente 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:  

We verlenen medewerking aan de realisering van de taakstelling die de gemeente Dronten krijgt 

opgelegd voor de huisvesting van (uitgenodigde) asielzoekers en statushouders.  

Actie begroting 

We realiseren de taakstelling COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 

De groep statushouders/asielzoekers die zich permanent willen vestigen in Nederland 

valt onder de doelgroep van OFW. Ook in 2015 realiseren we de taakstelling die de 

gemeente Dronten krijgt opgelegd voor de huisvesting van (uitgenodigde) asielzoekers 

en statushouders.  

 

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.  

Acties begroting 

We labelen ruim tweehonderd woningen voor verkoop en onderzoeken de 

mogelijkheden voor vraaggerichte verkoop 

In 2014 heeft OFW een nieuw Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

vastgesteld. Vanuit de analyse van trends, landelijke prognoses, de vraag en 

vraagontwikkeling en de ontwikkeling van de doelgroep van beleid kan het volgende 

worden geconcludeerd:  

 De bevolkingsgroei stabiliseert.  

 De woningmarkt voor sociale huurwoningen is in evenwicht of ontspannen.  

 De vraag naar sociale huurwoningen bestaat voornamelijk uit een- of 

tweepersoonshuishoudens.  

 De vraag naar grotere eengezinswoningen wordt minder en de vraag naar 

seniorenwoningen daalt.  

 Vergrijzing is niet merkbaar in groeiende druk op seniorenwoningen.  

 Ontwikkeling scheiden wonen en zorg is ontwikkeling die nog veel onzekerheden met 

zich meebrengt.  

 

Vanuit deze conclusies is er op korte termijn geen noodzaak tot nieuwbouw. We 

monitoren de vraag en maken even pas op de plaats. Om het aanbod aan te laten sluiten 

op de vraag en mogelijkheden te creëren om het bezit te vernieuwen, breiden we in 2015 

de verkooplijst uit en krijgen iets meer dan tweehonderd (relatief grote) 

eengezinswoningen het label ‘Verkoop’. De zittende huurder wordt hiervoor benaderd om 

de woning te kopen. Mocht de zittende huurder geen belangstelling hebben, dan wordt bij 

het einde van de verhuring de woning in de verkoop gebracht. Daarnaast onderzoekt 

OFW in 2015 wat de mogelijkheden zijn voor vraaggerichte verkoop (“verkoop tenzij”). Dit 

betekent het mogelijk maken van verkoop van een woning zonder verkooplabel, als de 

huurder dit vraagt. 
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We experimenteren met de verkoop van seniorenwoningen en verruimen voor 

oudere kleine seniorenwoningen de doelgroep 

Om het aanbod van woningen aan te laten sluiten op de vraag en de mogelijkheden te 

creëren om het bezit te vernieuwen, brengen we in 2015, bij wijze van experiment, ook 

een aantal seniorenwoningen in de verkoop. Daarnaast verruimen we in 2015 bij zo’n 

honderdvijftien oudere kleine seniorenwoningen de doelgroep. Dit betekent dat de 

inschrijfvoorwaarde van 55 jaar of ouder vervalt. 

 

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 zetten (marketing)communicatiemiddelen in om de verkoop te stimuleren 

In 2013 is de starterslening geïntroduceerd om de verkoop van onze woningen te 

stimuleren. In 2014 zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van onze visie op verkoop 

en ontwikkelen we een integrale aanpak rondom communicatie en marketing voor de 

verkoop van woningen. Dit loopt nog door in 2015. We onderzoeken hoe we de verkoop 

kunnen stimuleren door het structureel inzetten van marketing en communicatie binnen 

het verkoopproces.  

 

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 volgen de ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor OFW 

De ontwikkelingen in de zorg (hervorming AWBZ en scheiden wonen en zorg) kunnen 

effect hebben op het woon- en verhuisgedrag van mensen. Op dit moment zien we de 

vraag naar bestaande seniorenwoningen afnemen. Wat is hier de oorzaak van? Wat 

wordt de opgave voor woningcorporaties bijvoorbeeld met betrekking tot aanpassingen in 

de woning of eventuele nieuwbouw van nieuwe woonvormen? We volgen de 

ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor OFW. 

 

Doelstelling beleidsplan:  

We verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen en blijk kunnen 

geven van goed huurderschap en waarvan hun inkomen niet hoger is dan € 38.000 (prijspeil 

januari 2012). 

Actie begroting 

We evalueren het optiemodel en gaan aan de slag met de uitkomsten 

OFW werkt al jaren met het optiemodel als woonruimteverdeelsysteem. Vanuit de 

analyse van de vraag in het Strategisch Beleidsplan concluderen we dat OFW steeds 

meer moeite moet doen om de woningen verhuurd te krijgen door een toename van het 

aantal niet-actieve woningzoekenden. Sluit het optiemodel en het gebruik hiervan op de 

huidige manier nog goed aan op de huidige marktsituatie? Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden, evalueren we in 2015 het optiemodel als woonruimteverdeelsysteem en 

gaan we aan de slag met de uitkomsten.  
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Doelstelling beleidsplan:  

We huisvesten mensen, uit de gemeente Dronten, die niet te huisvesten zijn/gehuisvest kunnen 

blijven via het reguliere proces met waarborging van de leefbaarheid, veelal in samenwerking met 

ketenpartners. 

Actie begroting 

We verstevigen de samenwerking en het netwerk met de zorgpartijen  

Door het extramuraliseren van de zorg wordt de uitstroom van mensen met lagere ZZP’s 

(Zorg zwaarte pakketten) (tijdelijk) groter. Het gaat dan met name om mensen in de 

geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij moeten binnen de 

zorginstelling plaats maken voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben. De mensen 

die uitstromen, gaan zelfstandig wonen en dat gebeurt veelal (door een lager inkomen) in 

een sociale huurwoning. Om deze (tijdelijk vergrote) uitstroom van mensen goed te 

kunnen huisvesten, wil OFW de samenwerking met de zorgpartijen hierin verstevigen en 

afspraken vastleggen. Dit geldt ook voor het huisvesten van de ‘nieuwe’ mensen die 

zelfstandig gaan wonen met een lage ZZP. 

 

Naast het extramuraliseren van de zorg, zorgt de decentralisatie van zorgtaken vanuit de 

AWBZ naar de WMO ook voor de nodige veranderingen in beleid en uitvoering. Hoe het 

in de praktijk gaat werken, moet nog blijken. We hebben daarover in 2014 een 

bijeenkomst georganiseerd met verschillende zorginstellingen. OFW wil in 2015 het 

netwerk met de zorgpartijen verstevigen en de professionals in het netwerk (leren) 

kennen.  

2.2 Betaalbaarheid van het wonen  

 

Onze ambities zijn: 

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

van huurtoeslag niet in de weg staan.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale huurgrens voor 

de huurtoeslag.  

 

Acties begroting 

We onderzoeken de prijs-kwaliteitverhouding van een aantal complexen in de 

huidige markt 

Door de verhuurdersheffing van het Rijk en de daaraan gekoppelde inkomensafhankelijke 

huurverhoging, bestaat er spanning tussen de betaalbaarheid van onze woningen voor 

onze huurders en het genereren van inkomsten voor het betalen van de heffing. 

Daarnaast hebben we in het Strategisch Beleidsplan geconcludeerd dat er weinig 

differentiatie zit in de huurprijzen van de woningen binnen het bezit van OFW. Dit is mede 

het gevolg van de relatief jonge leeftijd van de woningen. De jonge leeftijd en de 

grootschalige modernisering resulteert in een bezit met een hoog kwaliteitsniveau. 

Hierdoor is er een spanning ontstaan tussen de kwaliteit van de woning en de huurprijs. 

We onderzoeken in 2015 de prijs-kwaliteitverhouding van een aantal complexen in de 

huidige markt. 

We volgen de herziening van de Woningwet en nemen indien nodig maatregelen 

In het kader van hervorming van de woningmarkt en de herziening van de Woningwet is 

een aantal maatregelen aangekondigd die van invloed kunnen zijn op het huurbeleid van 

OFW. OFW volgt deze ontwikkeling en neemt indien nodig maatregelen. Het gaat ten 

eerste om de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. In het 
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woningwaarderingsstelsel worden marktconforme elementen geïntroduceerd, zoals de 

WOZ-waarde. Het nieuwe stelsel voor woningwaardering wordt uitgewerkt door middel 

van een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte en moet medio 2015 van kracht 

zijn. 

Ten tweede wordt er gesproken over de invoering van een huursombenadering. Het 

kabinet denkt daarbij aan een huursombenadering voor de corporaties in aansluiting op 

de huidige regeling in het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH). Deze 

huursombenadering voor corporaties zal naast de reguliere huurverhoging ook de 

huurharmonisatie omvatten. Dit is het aanpassen van de huurprijs conform het nieuwe 

woningwaarderingsstelsel bij een nieuwe verhuring. De huursombenadering maximeert 

het totaal aan huurverhoging in enig jaar bij een corporatie. De totale verdiencapaciteit 

zal ongewijzigd moeten blijven. Door in de huursom ook de huurharmonisatie bij 

vrijkomende woningen mee te nemen, wordt er volgens de minister voor gezorgd dat een 

verhuurder ook bij nieuwe huurders rekening moet houden met de ruimte die hij heeft 

voor huurverhogingen en vormt het een rem op liberalisatie van woningen. Starters en 

doorstromers op de huurmarkt zijn hierbij gebaat. Het voornemen van de minister was dat 

hierover eind 2014 een voorstel zou komen. Het is nog onzeker of dit lukt. Verder wordt 

er gesproken over bevriezing van de liberalisatiegrens voor drie jaar. Ook wordt 

aangekondigd dat er terug wordt gekomen op een passendheidstoets om de sterke 

stijging van de huurtoeslaguitgaven tegen te gaan en in te spelen op de bezorgdheid over 

de betaalbaarheid voor bewoners. Ook deze maatregelen kunnen van invloed zijn op het 

huurbeleid van OFW. 

We onderzoeken complexgewijs de mogelijkheden voor energiebesparing in 

collectieve ruimtes 

Door het realiseren van energiezuinige woningen en appartementen wordt het 

energieverbruik in de woningen laag gehouden en daarmee ook de woonlasten. Naast de 

vermindering van de stookkosten door modernisering van woningen wordt de komende 

jaren ook gewerkt aan het verminderen van de elektrakosten door het duurzaam 

opwekken van elektriciteit. Voor het verlagen van de servicekosten wordt vanaf 2015 

gewerkt aan energiebesparing in de collectieve ruimtes. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar 

duurzame elektriciteitsopwekking, duurzame vormen van verlichting en efficiëntere 

inkoop door contractbeheer. Een aandachtspunt hierbij vormt nog de (fiscale) regelgeving 

rond saldering van het elektriciteitsgebruik, zeker indien dit collectieve ruimtes betreft. 

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.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

We huisvesten mensen, uit de gemeente Dronten, die niet te huisvesten zijn/gehuisvest kunnen 

blijven via het reguliere proces met waarborging van de leefbaarheid, veelal in samenwerking met 

ketenpartners.  

Actie begroting 

We bekijken het proces huurincasso opnieuw met de Brown Paper-methode 
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Er wordt gewerkt aan het proces huurincasso. Het proces huurincasso ligt soms dicht  

tegen de processen sluitend vangnet, overlast en tuinen aan. Signalen vanuit 

verschillende processen kunnen duiden op problemen ‘achter de voordeur’. Deze 

signalen worden waar nodig integraal opgepakt. In 2015 wordt het proces huurincasso 

opnieuw bekeken (Brown Paper). De uitkomsten van het afstudeeronderzoek over het 

incassotraject binnen OFW in vergelijking met andere woningcorporaties worden hierbij 

betrokken. Ook wordt de samenwerking met de deurwaarders geëvalueerd. 

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 passen een modernisering light toe op de jaren 60/70 woningen, die nog niet gemoderniseerd 

zijn.  

Acties begroting (tevens prestatieafspraken convenant gemeente-OFW) 

We voeren de modernisering van de Chaletwoningen uit 

In het kader van het strategisch voorraadbeleid zijn er nog 280 woningen binnen het 

OFW-bezit met het label ‘modernisering’. Dit zijn de woningen uit de jaren ’60 en ’70. 

Modernisering houdt in dat door een integrale aanpak deze woningen op alle 

aandachtsgebieden weer klaar worden gemaakt voor de toekomst. De levensduur van 

deze woningen wordt hiermee weer met veertig jaar verlengd. OFW heeft ervoor gekozen 

om de beschikbare investeringscapaciteit te gebruiken om deze moderniseringsslag af te 

maken. Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, is in verband met de sanering van 

de hoeveelheid asbest in deze woningen, niet meer sprake van een light modernisering. 

We houden met de modernisering vast aan ons beleid rondom duurzaamheid, 

energiebesparing en goed wonen om zodoende wooncomfort en een verlaging van de 

energielasten te realiseren.  

 

Aantal woningen: 137 

Planning: medio oktober 2014 wordt  gestart met de uitvoering van de 

proefwoning(en), aansluitend in 2015 starten we met de 

voorbereidingen voor de uitvoering van de wijk. Naar verwachting 

wordt het project begin 2016 afgerond. 

Architect:   Van den Berg architecten uit IJsselmuiden.  
Aannemer:   Mateboer Bouw B.V. 
Leerlingbouwplaats:  2 leerlingen 
Energielabel:   A 
Subsidie:  De toekenning van de aangevraagde STEP (Stimuleringsregeling 

Energieprestaties) subsidie is inmiddels binnen.  
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We starten met de modernisering van de Greente-Zuid. 

In het kader van het strategisch voorraadbeleid zijn er nog 280 woningen binnen het 

OFW bezit met het label modernisering. Dit zijn de woningen uit de jaren ’60 en ’70. 

Modernisering houdt in dat door een integrale aanpak deze woningen op alle 

aandachtsgebieden weer klaar worden gemaakt voor de toekomst. De levensduur van 

deze woningen wordt hierdoor weer met veertig jaar verlengd. OFW heeft ervoor gekozen 

om de beschikbare investeringscapaciteit te gebruiken om deze moderniseringsslag af te 

maken. Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, is door de technische staat van de 

woningen niet meer sprake van een light modernisering. We houden daarmee vast aan 

ons beleid rondom duurzaamheid, energiebesparing en goed wonen om zodoende 

wooncomfort en een verlaging van de energielasten te realiseren.  

 

Nadat de voorbereiding van de Chaletwoningen in Dronten-Centrum is afgerond, wordt 

gestart met de voorbereiding van de modernisering van de 95 woningen in de Greente- 

Zuid in Swifterbant. In samenwerking met de Huurders Belangen Vereniging (HBV) wordt 

een bewonerscommissie opgericht om zo de bewoners zo vroeg mogelijk bij de 

voorbereidingen te betrekken. Naar verwachting wordt er begin 2016 gestart met de 

uitvoering van de modernisering. 

 

Doelstelling strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw:  

Alle woningen van OFW voldoen in 2022 aan de (nieuwe) OFW basiskwaliteit (onder voorwaarde 

dat bewoners mee willen doen).  

Acties begroting 

We definiëren de OFW-basiskwaliteit en maken hier een plan voor 

Om woningen op een acceptabel kwaliteitsniveau te houden, wordt er onderhoud 

uitgevoerd. Om nu in de dagelijkse praktijk te kunnen toetsen of woningen nog voldoen 

aan de norm van minimaal acceptabele kwaliteit volgens OFW, is het belangrijk om een 

goede definitie te maken van deze OFW-basiskwaliteit. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de technische kwaliteit van bouwdelen en de kwaliteit van het 

binnenklimaat. Beide zijn voor huurders relevant en hebben vaak met elkaar te maken. 

De definitie van de basiskwaliteit is voor de medewerkers van OFW, die dagelijks bezig 

zijn met onderhoud, een belangrijk hulpmiddel om te komen tot een beslissing met 

betrekking tot het uitvoeren van bepaalde onderhoudswerkzaamheden. Bij iedere 

opname voor planmatig onderhoud, maar ook bij iedere verhuizing moet de aanwezige 

kwaliteit worden vergeleken met de basiskwaliteit. Gezocht moet worden naar een 

logisch moment om werkzaamheden uit te voeren. In 2015 definiëren we de OFW-

basiskwaliteit en maken we een plan hoe we hier aan willen voldoen.  

We vervangen open verbrandingstoestellen voor gesloten verbrandingstoestellen 

Koolmonoxide (CO) door onvolledige verbranding in open verbrandingstoestellen kan 

leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Binnen het bezit van OFW is er nog een klein aantal 

open verbrandingstoestellen waarbij de bewoner eigenaar is of waarbij de bewoner 

eerder niet mee heeft willen werken aan vervanging. Dit is wat er bij OFW bekend is. 

Deze toestellen bevinden zich voornamelijk in woningen binnen de projecten 

Chaletwoningen, Giekstraat en Greente-Zuid. Bewoners binnen deze projecten met een 

eigen installatie krijgen een aanbod voor een cv (gesloten toestel). Het kan zijn dat er 

binnen het bezit van OFW nog meer bewoners zijn die een open verbrandingstoestel 

huren van een andere partij. OFW zoekt in 2015 naar manieren om ook deze bewoners 

te achterhalen en een aanbod te doen voor een veiliger gesloten toestel. 
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We communiceren over eventueel aanwezig asbest in onze woningen 

Vanuit een asbestanalyse is gebleken dat in de woningen gebouwd tot 1983 (zo’n 2.750) 

asbest aanwezig kan zijn. Meer dan de helft van deze woningen is gemoderniseerd en 

grotendeels asbestvrij. Bij zo’n 700 woningen gebouwd in de periode van 1983 tot 1992 

is incidenteel nog gebonden asbest aanwezig. De woningen gebouwd vanaf 1993 zijn 

asbestvrij. OFW onderschrijft haar verantwoordelijkheid met betrekking tot asbest in haar 

huurwoningen waarbij de gezondheid van de huurder in het spel kan komen. OFW 

communiceert daarom in 2015 richting haar huurders over de aanwezige asbest in de 

woning. Daarnaast wordt een crisiscommunicatieplan opgesteld, waarin wordt 

omschreven en vastgelegd hoe om te gaan met een grootschalige calamiteit met 

bijvoorbeeld asbest.  

 

Het saneren van asbest gebeurt op natuurlijke momenten, bij bijvoorbeeld modernisering, 

planmatig onderhoud en verhuizing. Bij onderhoudswerkzaamheden wordt het asbest 

waarmee men in aanraking kan komen tijdens onderhoudswerkzaamheden gesaneerd. 

Bij verhuizing wordt asbest die een normaal gezond gebruik van de woning in de weg 

staat gesaneerd, asbest waarvoor dit niet het geval is, wordt niet gesaneerd. 

Grootschalige verwijdering van asbest is binnen het OFW-bezit niet aan de orde. 

 

3.2 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, 

waarbij we zoveel mogelijk 24/7 actuele informatie beschikbaar hebben.  

 

Actie begroting 

We professionaliseren onze online communicatiemiddelen 

In onze communicatiestrategie wordt online informatievoorziening leidend. Dit betekent 

dat het gros van de mensen hun informatie online haalt of brengt en een groot deel van 

de processen of diensten online regelt. De website wordt daarmee ons primaire 

communicatiemiddel. Om deze reden vindt OFW het belangrijk haar online communicatie 

steeds verder te professionaliseren. In 2013 is het huurdersportaal op onze website 

gereed gekomen. Op deze manier bieden wij onze huurders de mogelijkheid, om veel 

zaken zelf te kunnen regelen. Om nog een verdere professionaliseringsslag te maken, 

werken we aan de volgende zaken: 

- We stimuleren het gebruik van “Mijn OFW” en de rest van de website via 

communicatie (bekendheid geven) en door onze dienstverlening en processen 

hierop aan te passen. 

- We richten een projectgroep op die de taak heeft om de ontwikkeling van de 

website structureel voor langere termijn aan te pakken. Zowel techniek en 

vormgeving zijn essentieel op het gebied van websites. Daarnaast is het goed 

om te beseffen dat de ontwikkelingen op het gebied van websites continu aan 

verandering onderhevig zijn. Omdat onze website en de hiermee 

samenhangende applicaties (steeds meer) het primaire communicatiemiddel 

wordt, is het nodig hier structureel aandacht aan te besteden.  

- We voegen social media toe aan onze communicatie-uitingen. Op basis van 

onderzoek kiezen we welke middelen we hiervoor inzetten. 

- We gaan onze klantinformatie nog verder digitaliseren.  
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Doelstelling beleidsplan:  

We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop beoordelen.  

 

Acties begroting 

We actualiseren onze klantvisie en borgen deze met behulp van klanttrainingen 

Klantgericht werken wordt steeds belangrijker. Met de intreding van het KCC (Klant 

Contact Centrum), de veranderende dienstverlening (meer gericht op 

informatievoorziening) en de steeds veranderende maatschappij, wordt er ook van ons 

als organisatie verwacht dat we onze dienstverlening op een hedendaagse klantgerichte 

wijze inrichten. Om onze dienstverlening goed aan te laten sluiten op de steeds 

veranderende vraag, actualiseren we in 2015 onze klantvisie en borgen deze in de 

organisatie met behulp van klanttrainingen. 

We behouden het KWH huurlabel 

OFW heeft in 2014 een 7,1 gescoord voor de online dienstverlening in de online 

kwaliteitsmeting van het KWH (gemiddelde cijfer van de 367 gemeten corporatiewebsites 

is een 6,1; de allerhoogste score was een 8,3).  

 

Gewaardeerd werd: een duidelijke homepage en structuur, goede zoekfunctie, informatie 

over nieuwbouw- en onderhoudsprojecten, de actualiteit en het klantportaal. We zijn blij 

met het cijfer, maar gaan ook zeker aan de slag met de aanbevelingen, zoals onder de 

actie ‘professionaliseren online communicatiemiddelen’ wordt benoemd.  

 

Het KWH meet jaarlijks de kwaliteit van onze gehele dienstverlening. De uitkomsten van 

de metingen gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. Met onze 

inspanningen op het verbeteren van onze dienstverlening willen we ook in 2015 het 

KWH-huurlabel behouden. 

  

We implementeren een klantvolgsysteem en vervangen de telefooncentrale. 

In 2011 heeft OFW ervoor gekozen om de interne organisatie aan te passen aan de 

ontwikkelingen op het gebied van klantcommunicatie. Dit heeft geresulteerd in de 

oprichting van een Klant Contact Centrum (KCC). Het KCC biedt één loketfunctie 

waardoor wij onze bereikbaarheid en serviceverlening aan onze klanten kunnen 

verbeteren. Om een volgende stap in deze ontwikkeling te maken, vindt OFW het 

noodzakelijk om een klantvolgsysteem te implementeren. Op deze manier kunnen wij 

onze klanten sneller en vollediger informeren. Daarnaast verwachten wij dat een 

klantvolgsysteem bijdraagt aan een efficiëntere bedrijfsvoering. In 2014 is de 

implementatie van het klantvolgsysteem voorbereid. In 2015 volgt de daadwerkelijke 

implementatie, in combinatie met het vervangen van de telefooncentrale.  
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4 KANSRIJKE WOONOMGEVING  

4.1 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.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we gemiddeld 

minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen.  

Actie begroting 

We volgen de ontwikkelingen rond de transitie in het sociaal domein en bepalen 

opnieuw onze rol 

De hervorming van de langdurige zorg heeft tot gevolg dat mensen zo lang mogelijk thuis 

blijven wonen en dat er bij een ‘zorgvraag’ eerst wordt gekeken naar de eigen kracht en 

de mogelijkheden van de omgeving (familie, vrienden, buren). Ook zal een deel van de 

mensen die voorheen intramuraal woonde of zou wonen, nu zelfstandig wonen. De kans 

is groot dat deze groep in sociale huurwoningen terecht komt. Het is de vraag wat het 

effect hiervan is op de wijken, de omwonenden en de leefbaarheid.  

 

De overheveling van de taken richting gemeente gaat met een bezuinigingsslag gepaard. 

De vraag rijst in hoeverre kwetsbare inwoners nog begeleiding, ondersteuning of zorg 

kunnen ontvangen. En hoe werkt de nieuwe aanpak bij de zorgmijders en inwoners die 

geen inzicht hebben in de eigen problematiek? Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen 

dat het niet mis gaat (bij bewoners en hun omgeving)? Om hier een antwoord op te 

kunnen geven, volgen we de ontwikkelingen rond de transitie in het sociaal domein bij de 

gemeente actief en kijken we welke rol OFW moet vervullen in deze nieuwe 

maatschappelijke context.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren we bewonersinitiatieven die eraan bijdragen om 

de leefbaarheid in de buurt te vergroten. 

Actie begroting 

 We stimuleren bewoners om zich in te zetten voor hun woonomgeving 

We vinden het belangrijk dat bewoners goed wonen. We zien daarbij graag dat bewoners 

hun woning en hun wijk als die van henzelf beschouwen. De gedachte daarachter is dat 

mensen bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid van hun 

eigen woonomgeving als zij het gevoel hebben dat ze daar zelf invloed op uit kunnen 

oefenen. We proberen mensen te stimuleren om zelf met initiatieven te komen om de 

leefbaarheid te vergroten in de wijk. We ondersteunen en faciliteren dergelijke initiatieven 

via ons Leefbaarheidsfonds. In 2015 richten we ons specifiek op de bewoners van de 

Chaletwoningen. We proberen echter ook bewoners uit andere wijken te betrekken bij 

hun woonomgeving door ze uit te nodigen in het wijkteam en gezamenlijk te kijken naar 

bijvoorbeeld de uitkomsten van het Leefbaarheidsonderzoek Lemon van 2014. 
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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 in 2017 lager dan 1% van het totaal. 

(exclusief woningen met het strategische label “verkoop”, “planvorming” of “sloop”.)  

Actie begroting (tevens prestatieafspraak convenant gemeente-OFW) 

We voeren de modernisering van de Chaletwoningen uit 

OFW gaat de eerste woningen van Dronten, die liggen tussen het centrum en het 

woonservicegebied de Regenboog/De WoonArk, moderniseren. Het gaat om 137 

Chaletwoningen aan onder andere de Schouwstraat, Karveelstraat, Boeierstraat, 

Hoogaarsstraat, Klipperstraat, Koggestraat. De aannemer is Mateboer. 

We vinden het belangrijk om de woningen energetisch te verbeteren. Om de innovatie uit 

de markt te mobiliseren, is aan het plan van de geselecteerde aannemer de minimale 

eisen van energielabel A gesteld. OFW wil dat er voor gebruiks- en 

onderhoudsvriendelijke materialen wordt gekozen. De toekenning van de aangevraagde 

STEP (Stimuleringsregeling Energieprestaties) subsidie is inmiddels binnen.  

We lossen met de modernisering van de Chaletwoningen 62 E-, F- en G-labels op. 

Hiermee komen we op een percentage van 1,32 procent E-, F-, G-labels. 

Actie begroting (tevens prestatieafspraak convenant gemeente-OFW) 

We starten met de modernisering van de Greente-Zuid 

De 95 woningen in het gebied tussen de Greente en de Zuidsingel in Swifterbant worden 

gemoderniseerd. Dit project hoort bij de afronding van de modernisering van de jaren ‘60 

en begin jaren ‘70 woningen.  

 

Nu duidelijk is geworden dat een Woonservicegebied in Swifterbant niet in de buurt van 

de Zuidsingel wordt ontwikkeld, hebben we de woningen aan de Zuidsingel van het 

strategisch label ‘planvorming’ gewijzigd in het label ‘modernisering’.  

 

Met de modernisering van de Greente-Zuid lossen we 33 E-, F- en G-labels op (in 2016). 

Hiermee komen we op 0,57 procent E-, F- en G-labels. 

Actie begroting 

We passen de woningwaardering aan op de nieuwe systematiek van de Energie- 

index 

Per 1 januari 2015 gaat het energielabel veranderen in de Energie-index (EI), ook in de 

woningwaardering. Tot 1 januari 2015 blijven woningwaarderingspunten toegekend 

worden op basis van bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) afgemelde 

energielabels. De letter bepaalt het aantal punten. Voor woningen die op dit moment al 

over een bij RVO afgemeld energielabel beschikken, verandert na 1 januari 2015 niets. 

Het energielabel en bijbehorende aantal woningwaarderingspunten zijn namelijk geldig 

tot tien jaar na de opnamedatum. Voor woningen die na 1 januari 2015 een Energie-index 

krijgen, verandert het wel. De Energie-index is een getal dat wordt bepaald volgens de 

nieuwe rekenmethode uit het Nader Voorschrift en wordt afgemeld bij RVO. Het aantal 

woningwaarderingspunten is direct gekoppeld aan deze Energie-index. OFW past in 
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2015 (voor de woningen waarvan het energielabel afloopt in 2015) de woningwaardering 

aan op de nieuwe systematiek van de Energie-index (EI) en borgt dit in proces. 

Doelstellingen beleidsplan:  

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

 

We besparen in 2017 30% op het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2008, 

waarmee we de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% 

overtreffen.  

 

Actie begroting 

We besparen door de modernisering van de Chaletwoningen gemiddeld 40% aan 

gasverbruik per woning ten opzichte van 2000 en 26% aan gasverbruik ten opzichte 

van 2008 

In 2015 starten we met de modernisering van de 137 Chaletwoningen. Hierdoor halen we 

een gemiddelde besparing van 40 procent aan gasverbruik ten opzichte van 2000. Ten 

opzichte van 2008 besparen we gemiddeld ruim 26 procent aan gasverbruik per woning.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

Het gemiddelde energielabel van onze woningen gaat van een C-label naar een B-label, 

uitgaande van de huidige methode van berekenen en certificeren.  

Actie begroting 

Binnen energielabel B, gaan we richting een gemiddelde Energie-index van 1,25 

Voor onze huurders is het belangrijk dat de totale woonlasten beperkt worden en dat ze 

passen bij het inkomensniveau. Een wezenlijk deel van de woonlasten is de huur, maar 

ook de energiekosten zijn hier onderdeel van. Door de hoge energiekosten bepalen deze 

steeds meer of een woning goedkoop of duur te bewonen is, omdat de huren minder ver 

uiteenlopen dan de energiekosten. De stookkosten voor een woning met een 

energielabel A/B schelen aanzienlijk met die van een energielabel E/F/G. Bovendien 

bestaat er wel huurtoeslag, maar geen energietoeslag.  

Om wonen nu, maar met name, in de toekomst betaalbaar te houden voor onze primaire 

doelgroep, is het essentieel om het energieverbruik in de woningen laag te houden. Eind 

2014 is ons gemiddelde energielabel al van een C-label naar een B-label gegaan. OFW 

heeft hiermee een groot aanbod van woningen met een ‘groen’ energielabel. Met de 

modernisering van de Chaletwoningen gaan we richting een Energie-index van 1,25 

zoals verwoord in het “Convenant energiebesparing corporatiesector”.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

We ontwikkelen beleid voor duurzame afwegingen bij materiaalkeuzes.  

Actie begroting 

We oriënteren ons op het gebruik van duurzame verf en hanteren duurzaamheid 

van het materiaalgebruik als selectiecriterium bij aanbestedingen 

In 2014 hebben wij een tweetal proeven uitgevoerd met de toepassing van 

milieuvriendelijke verf. Ook in 2015 doen we nog een aantal proeven met 

milieuvriendelijke verf.  

 

Bij de aanbestedingen voor moderniseringsprojecten hanteren we onder andere het 

selectiecriterium duurzaamheid van het materiaalgebruik.  
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Doelstelling beleidsplan:  

We geven huurders verdere voorlichting over het gebruik van duurzame installaties en hoe ze 

energiezuinige woningen moeten bewonen en we stimuleren energiebewust woongedrag.  

 

Actie begroting 

Opstellen informatie(voorlichting) energiebesparend woongedrag 

We willen eenvoudige, juiste digitale gebruikershandleidingen voor onze huurders en 

woningzoekenden, die ondersteunen bij het duurzaam gebruik van onze technische 

systemen. Daarnaast informeren we onze huurders en woningzoekenden over waar zij 

deze handleidingen kunnen vinden. Daarbij hanteren we een duurzame en efficiënte 

werkwijze voor de totstandkoming en beheer van deze handleidingen. In 2015 stellen we 

voor ieder technisch systeem een korte, eenvoudige en juiste gebruikerskaart op en 

communiceren deze via onze website. 
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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 en geven hier uitvoering aan 

Om onze missie te kunnen blijven vervullen, vinden we het erg belangrijk dat de 

medewerkers en de teams die OFW vormen zich blijven ontwikkelen. Zoals ieder jaar 

stellen we daarom een (bedrijfsbreed) opleidingsplan op en geven daar uitvoering aan. 

Het opleidingsbudget blijft gelijk aan voorgaande jaren. 

 

Bij het opleiden en ontwikkelen gaat het bijvoorbeeld om het verkrijgen van vakkennis, 

training van diverse vaardigheden, borgen van kennis en werkprocessen, veilig werken, 

samenwerken en resultaatgericht werken. 

 

We houden rekening met interne en externe ontwikkelingen (zoals efficiënt en 

klantgericht werken, de mogelijkheden van ICT-toepassingen, gevolgen van het 

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

werkzaamheden (gaan) verrichten. We faciliteren medewerkers in deze ontwikkelingen 

en bieden opleidingsmogelijkheden.  

 

Naast het opleidingsplan kunnen medewerkers, om hun inzetbaarheid op peil te houden 

of te vergroten, gebruikmaken van een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. 

 

In het opleidingsplan worden onder meer opgenomen: een cursus Bouwkunde/Techniek 

voor niet- bouwkundigen/techneuten en een basiscursus huurrecht voor de KCC-

medewerkers, een vaardigheidstraining klantgerichte communicatie/dienstverlening (voor 

de medewerkers met klantencontacten) en teamtraining. 
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Doelstelling beleidsplan: 

We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

Actie 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. 

 

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 benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met oog voor 

people, planet, profit.  

Acties begroting 

We ronden de optimalisering van ons Verhuurproces af 

Door gebruik te maken van ICT willen we het verhuurproces zodanig inrichten, dat hierbij 

geen fysiek dossier meer noodzakelijk is. Nu worden al veel gegevens uit het primaire 

systeem gedownload en voor de (verhuis)inspectie aangewend. De uitdaging is om dit 

proces zoveel mogelijk digitaal uit te voeren (uiteraard met als uitgangspunt het behoud 

of een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening). In 2014 zijn we hiermee gestart, 

in 2015 ronden we het af (onder voorbehoud van de ontwikkelingen/mogelijkheden die 

ICT ons biedt). 

 

We ronden het in kaart brengen van het werkproces van het beheer en de 

exploitatie van onze duurzame energie-installaties af 

We hebben een aantal technische energie-installaties (zoals een warmte-koudeopslag, 

WKO) in ons bezit. Het betreffen recente installaties op basis van redelijk nieuwe 

technieken. Deze duurzame installaties exploiteren en beheren we.  

 

De werkprocessen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van onze WKO’s willen 

we structureel verankeren in de overige werkprocessen (door middel van de Brown 

Paper-methode). We betrekken daarbij de consequenties van de Warmtewet die in 2014 

is ingegaan. In 2014 zijn we hiermee gestart, in 2015 ronden we dit af. 

 

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 bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 
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Acties begroting 

We bieden aan minimaal tien personen een (afstudeer)stageplaats 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor ons onder meer in dat we een 

sociaal verantwoord werkklimaat hebben, waarin we (onder andere) stage- en 

werkervaringsmogelijkheden bieden. We bieden daarom evenals vorig jaar aan minimaal 

tien personen de kans om praktijkervaring op te doen in de vorm van een stage, dan wel 

een afstudeerstage/-onderzoek. 

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 studenten 

van BOL niveau vier 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. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

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

 

Acties begroting 

We implementeren de herziening van de Woningwet/novelle/AMvB 

Het definitieve wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet (inclusief novelle) is in juni 

2014 naar de Tweede Kamer verzonden. Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede 

Kamer het behandelt. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties brengt in 

het najaar van 2014 haar eindrapport met aanbevelingen uit. Naar alle waarschijnlijkheid 

zullen deze aanbevelingen bij de behandeling van het wetsvoorstel betrokken worden.  

 

De wetgeving heeft impact op diverse aspecten, zoals: 

 (kern)taken en werkveld, 

 bestaande bezit/mogelijkheden ten aanzien van toekomstige projecten, 

 woonruimteverdeling/huurbeleid, 

 juridische of administratieve scheiding van de DAEB en niet-DAEB-activiteiten,  

 financiering, 

 werkprocessen/primair systeem,  

 inrichting governance,  
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 de statuten, 

 het toetsingskader, 

 bestuur en RvC,  

 besluitvorming, 

 vereisten vanuit extern toezicht, 

 (rol / samenwerking met) stakeholders, waaronder gemeente en HBV, 

 geschillenbeslechting. 

 

We gaan na wat de consequenties van de wetgeving zijn en welke acties we moeten 

ondernemen. 

 

We implementeren de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties 

Aedes en de Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW) evalueren en 

vernieuwen eind 2014 de Governancecode Woningcorporaties. De evaluatie en de 

ontwikkelingen in de sector moeten leiden tot een nieuwe versie van de 

Governancecode. Bij de evaluatie wordt de mening betrokken van de leden van Aedes 

en de VTW. Ook bevindingen en ervaringen van onder meer het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) en de Woonbond zijn onderdeel van de evaluatie. Verder neemt de 

evaluatiecommissie de aanbevelingen mee uit het Aedes-rapport ‘Toezicht met Bite’, het 

VTW-advies ‘Verbetering kwaliteit intern toezicht woningcorporaties’ en het eindrapport 

van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. 

  

Na vaststelling, beoordelen we de vernieuwde code en waar mogelijk implementeren we 

die. 

 

Het oordeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 

alle onderdelen (volkshuisvestelijke prestaties, financiële positie, naleving van wet- 

en regelgeving, integriteit en governance) voldoende 

Ieder jaar worden woningcorporaties door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties beoordeeld op de volkshuisvestelijke prestaties, financiële positie, 

naleving van wet- en regelgeving, integriteit 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. 

Actie begroting 

We organiseren het jaarlijkse overleg met onze belanghebbenden 
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We organiseren het jaarlijkse overleg met onze belanghebbenden. Dit doen we al sinds 

2007. Het biedt ons de kans om van onze belanghebbenden te horen of we als 

maatschappelijk ondernemer de goede dingen doen en of we die goed doen. De 

opbrengsten van dit overleg leggen we vast in een verslag en nemen we mee in onze 

beleidskeuzes en overwegingen. We zorgen voor een terugkoppeling aan onze 

stakeholders.  

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.  

Actie begroting 

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

nodig bij 

In het cijfermatige deel van deze begroting geven we een overzicht van de 

beoordelingscriteria van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting (CFV). In het oordeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties is de beoordeling van de financiële continuïteit door het CFV 

opgenomen
1
.  

 

In het cijfermatige deel gaan we ook nader in op het Verbeterplan dat OFW op verzoek 

van het CFV in januari 2014 heeft opgesteld. In dit plan geven we aan op welke wijze 

onze liquiditeitspositie in de komende jaren verbeterd wordt. Ons doel is dat eind 2018 

het niveau van de schuldenpositie per woongelegenheid is teruggebracht naar 45.000 

euro per woongelegenheid.  

 

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 stellen, evenals in voorgaande jaren, een treasuryjaarplan op. In dit treasuryjaarplan 

beschrijven we het voorgenomen treasurybeleid en de operationele treasury-activiteiten 

in 2015. In het plan staat het volume vermeld tot welk bedrag dat jaar geldleningen 

kunnen worden aangetrokken. Het plan is gebaseerd op de laatste (meerjaren)begroting. 

In de kwartaalrapportages rapporteren we over de genomen treasurymaatregelen en -

activiteiten. 

We leggen de wijze waarop we strategische risicoanalyses uitvoeren vast met 

daaraan gekoppeld een overzicht van beheersingsmaatregelen 

Eén van de aanbevelingen van de visitatiecommissie aan OFW was om meer aandacht 

te besteden aan het gestructureerd en in samenhang in beeld brengen van de 

                                                      
1
 Zie ook de actie: Het oordeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 

alle onderdelen (financiële positie, naleving van wet- en regelgeving en governance) voldoende. 
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strategische risico’s. We formaliseren daartoe de wijze waar we risicoanalyses uitvoeren 

(en daaraan gekoppeld een overzicht van beheersingsmaatregelen).  

We besteden onder meer aandacht aan: welke risico’s onderkennen we, wat is de kans 

dat het risico zich verwezenlijkt, wat is daarvan de impact, zijn de risico’s te beheersen 

(kunnen en willen we er invloed op uitoefenen) en zo ja hoe en tenslotte hoe monitoren, 

rapporteren en evalueren we? 

 

De huurderving van woningen (exclusief leegstand vanwege verkoop, 

herstructurering en leegstand van bedrijfsruimten) bedraagt maximaal 1 procent 

We volgen gedurende het jaar het percentage huurderving. Dit mag maximaal één 

procent bedragen. Indien nodig en mogelijk treffen we maatregelen om het 

dervingspercentage zo laag mogelijk te houden.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

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

Actie begroting 

Uit benchmark-gegevens blijkt aan de hand van onze bedrijfslasten per 

verhuureenheid dat we efficiënter zijn dan het landelijk gemiddelde 

We willen een zo efficiënt mogelijke organisatie zijn en continu verbeteren (en daarmee 

samenhangende lagere bedrijfslasten realiseren) waarbij we de kwaliteit van onze 

dienstverlening niet uit het oog verliezen. In de meerjarenbegroting hebben we een 

analyse gemaakt van onze bedrijfslasten. 
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7 KENGETALLEN 

 
 Begroot 

2015 

Prognose 

2014 

Gerealiseerd 

2013 *a) 2012 2011 

Aantal verhuureenheden      

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.453 4.430 4.410 4.338 4.362 

Verkoop 15 15 15 13 16 

Sloop 0 0 0 0 13 

Samenvoeging 0 0 4 0 0 

Aankoop 0 1 0 32 2 

Oplevering nieuwbouw  0 37 39 53 3 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.438 4.453 4.430 4.410 4.338 

      

Verzorgingshuis 76 76 76 76 76 

Studenteneenheden 280 280 280 280 280 

Totaal overige woongebouwen 356 356 356 356 356 

      

Bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed 22 22 22 21 20 

Garages 153 153 168 170 172 

Totaal overige verhuureenheden 175 175 190 191 192 

      

Totaal verhuureenheden 4.969 4.984 4.976 4.957 4.886 

      

Balans en winst- en verliesrekening (x 1.000)      

1. Eigen vermogen 20.880 18.092 18.748 23.069 19.779 

2. Huren (inclusief OFW Vastgoed Beheer BV) 32.304 31.395 29.561 27.937 27.311 

3. Jaarresultaat na belastingen 2.788 -656 -4.321 4.256 1.636 

      

Algemeen      

1. Eigen vermogen einde boekjaar uitgedrukt in 

een percentage van de huren 

 

65% 

 

58% 

 

63% 

 

83% 

 

69% 

2. Eigen vermogen einde boekjaar per 

verhuureenheid 

 

4.202 

 

3.630 

 

3.768 

 

4.653 

 

3.850 

3. Solvabiliteit 7,0% 6,1% 6,2% 7,6% 6,8% 

4. ICR 1,9 1,8 1,8 - - 

5. DSCR 1,11 1,07 1,06 - - 

6. LTV (leningen versus bedrijfswaarde) *b) - - 67% 65% 71% 

7. Dekkingsratio (leningen versus WOZ-waarde) 48% 48% 49% 43% 40% 

8. Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde *b) - - 30% 37% 30% 

 

 

*a) In de jaarrekening 2012 is een stelselwijziging doorgevoerd. Het effect op het eigen 

vermogen hiervan bedraagt € 966.000 negatief.  

*b) De bedrijfswaarde wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening en de DVI 

opgesteld. Om die reden zijn er geen kengetallen over 2014 en 2015 beschikbaar. 
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8 UITGANGSPUNTEN      

8.1 Beoordeling door sectorinstituten  

In haar toezichtsbrief van 22 oktober 2013 heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) haar 

oordeel gegeven op basis van de door OFW ingediende prognosegegevens 2013-2017 en de dVi 

2012. De zestal risicoterreinen die hierbij in beschouwing zijn genomen, zijn: 

 kwaliteit financiële informatie 

 behoud maatschappelijk gebonden vermogen 

 financieel risicobeheer 

 liquiditeit 

 solvabiliteit 

 draagkracht vermogen 

 

Het onderdeel liquiditeit heeft het CFV aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. Uit 

het onderzoek van het CFV komt naar voren dat in de prognoseperiode de liquiditeit van OFW 

onder druk komt te staan. Het schuldrestant per woongelegenheid bedraagt namelijk, na correctie 

van het maatschappelijk vastgoed, circa 50.000 euro. Dit ligt boven de door het CFV gestelde 

norm van 45.000 euro per woongelegenheid.  

Het CFV heeft OFW verzocht in een verbeterplan aan te geven op welke wijze de schuldenpositie 

in de komende jaren verbeterd zal worden. OFW heeft naar aanleiding hiervan een verbeterplan 

opgesteld. In dit verbeterplan gaat OFW ervan uit dat eind 2018 het niveau van de 

schuldenpositie per woongelegenheid is teruggebracht naar 45.000 euro per woongelegenheid. 

 

Dit verbeterplan is in januari 2014 aan het CFV verstrekt. In de brief van 24 maart 2014 geeft het 

CFV aan: ‘Op grond van de voorgestelde maatregelen en de financiële uitkomsten lijkt de 

liquiditeitspositie van OFW Dronten voldoende te verbeteren.’ 

 

De ontwikkeling van de schuldenpositie volgens deze begroting in 2015 ten opzichte van het 

verbeterplan is als volgt: 

 

(x € 1.000) 31-12-2014 31-12-2015 

Schuldenpositie volgens 

verbeterplan 

 

261.643 

 

259.601 

Schuldenpositie volgens 

begroting 

 

257.143 

 

256.357 

Verschil 4.500 3.244 

 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft haar beoordelingssystematiek met ingang 

van 2014 gewijzigd. Het risicobeoordelingsmodel van het WSW gaat uit van business risk 

(kwalitatieve aspecten) en financial risk (kwantitatieve aspecten). 

 

De beoordeling van de business risk gebeurt aan de hand van een vragenlijst (door het WSW in 

te vullen) met 24 vragen. Aspecten die hierbij onder andere aanbod komen, zijn: 

 governance 

 financiële sturing en beheersing 

 portefeuille strategie/vastgoedvoorraad 

 marktontwikkelingen 

 corporatie in control 

 economische en politieke ontwikkelingen 
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De beoordeling van de financial risk wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende financiële 

ratio’s: 

 De ICR (interest coverage ratio) moet minimaal 1,4 zijn. De ICR betreft de verhouding tussen 

de operationele kasstromen voor rente en de rentelasten. De ICR geeft een indicatie van de 

mogelijkheid van de corporatie om stijgende rente op te kunnen vangen. 

 De DSCR (debt service coverage ratio) moet minimaal 1,0 zijn. De DSCR geeft aan of er 

voldoende capaciteit is om de rente en aflossing van leningen uit de operationele kasstromen 

te kunnen voldoen. 

 De LTV (loan to value). De verhouding tussen de bedrijfswaarde van het bezit en de leningen 

op lange termijn mag maximaal 75 procent bedragen. 

 De dekkingsratio. De verhouding WOZ-waarde ten opzichte van de schulden op lange 

termijn mag maximaal 50 procent bedragen. 

 De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde moet minimaal 20 procent bedragen. De 

solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (op basis van bedrijfswaarde) ten 

opzichte van het balanstotaal weer. De solvabiliteit geeft een indicatie van het vermogen om 

toekomstige risico’s/tegenvallers te kunnen opvangen. 

 

Op basis van deze begroting kunnen de ratio’s als volgt berekend worde:. 

 

 ICR 

Volgens het kasstroomoverzicht 2015 (hoofdstuk 12 van deze begroting) bedraagt de ICR 

1,9. Dit is als volgt berekend (x € 1.000).  

 

Operationele kasstromen 9.298 

Bij: rentelasten 10.378 

Operationele kastromen voor 

rentelasten (a) 

 

19.676 

  

Rentelasten (b) 10.378 

ICR, verhouding (a ) : (b) 1,9 

Minimaal vereist WSW 1,4 

 

 DSCR 

De berekening van de DSCR over 2015 is als volgt: 

(x € 1.000) 

Kasstroom tbv DSCR bepaling A 19.776 

Rente-uitgaven  B 10.350 

Verkoopopbrengst (cumulatief 5 jaar) *) C 8.875 

Restwaarde portefeuille D 24.235 

   

Langlopende schulden per 31-12-2014 E 257.143 

Gemiddelde restant-levensduur van de 

portefeuille 

 

F 

 

30 jaar 

   

Theoretisch aflossingsniveau G=(E-C-D)/F 7.468 

   

DSCR H=A/(B+G) 1,11 

Minimaal vereist WSW  1,0 

*) Voor de berekening is de verkoopopbrengst over 2015 vermenigvuldigd met 5. 
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De DSCR-berekening wordt door het WSW uitgevoerd op basis van een gewogen 

gemiddelde van vijf jaar en de cumulatieve verkoopopbrengsten van vijf jaar. In 

bovenstaande berekening is de DSCR voor één jaar (2015) berekend. 

 

 Dekkingsratio 

De dekkingsratio (verhouding WOZ-waarde t.o.v. langlopende schulden) laat het volgende 

beeld zien: 

(x € 1.000) 31-12-2014 31-12-2015 

Leningen stichting OFW  257.143 256.357 

WOZ-waarde *) 535.336 537.401 

   

Percentage leningen/WOZ-waarde 48% 48% 

Maximum-norm WSW 50% 50% 

*) Bij de bepaling van de WOZ-waarde is in 2014 en 2015 uitgegaan van respectievelijk 

een daling van 0,5% en een stijging van 0,75%.  

 

 LTV 

De LTV (bedrijfswaarde in verhouding tot de schulden op lange termijn) per 31 december 

2013 bedraagt 67 procent. Het maximum-percentage voor de LTV volgens de normen van 

het WSW bedraagt 75 procent. 

 Solvabiliteit 

De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde conform de jaarrekening 2013 bedraagt ultimo 

2013 30 procent. Dit ligt duidelijk boven de ondergrens van 20 procent die het WSW hanteert. 

 

De conclusie die uit deze analyse getrokken kan worden, is dat OFW aan de criteria van het 

WSW voldoet.  

 

8.2 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.  

De aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2012 zijn ingediend bij de Belastingdienst. De 

definitieve aanslagen tot en met 2010 zijn zonder correcties inmiddels opgelegd.  

OFW heeft in 2011 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 er minder toezicht 

achteraf (boekenonderzoek) noodzakelijk. De Belastingdienst geeft snel zekerheid bij fiscale 

vraagstukken. 
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De verschuldigde vennootschapsbelasting voor 2015 is als volgt berekend: 

 

(x € 1.000)  

Resultaat (bedrijfseconomisch) 2.820 

Bij: waardeverandering materiële vaste activa  0 

Af: woningverkopen bestaand bezit  1.377 

Bij: afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 7.576 

Af: onderhoud begrepen in modernisering 4.792 

Af: overige verschillen 343 

Bij: sectorspecifieke heffingen (saneringssteun) 0 

Fiscale winst 3.884 

 

In het kader van het Horizontaal Toezicht heeft OFW in 2013 en 2014 een aantal gesprekken met 

de Belastingdienst gevoerd. In deze gesprekken kwam onder andere de verdeling van onderhoud 

en verbetering bij moderniseringsprojecten aan de orde. Tot nog toe is bij 

moderniseringsprojecten een percentage van 72 procent voor onderhoud en 28 procent voor 

verbetering gehanteerd. Met de Belastingdienst is afgesproken dat aan de hand van een recent 

moderniseringsproject opnieuw een verdeling wordt opgesteld. Door OFW is een verdeling 

gemaakt op basis van het afgeronde moderniseringsproject Dronten-Centrum fase III. Door de 

Belastingdienst is toegezegd deze verdeling te beoordelen. Zij nemen vervolgens een standpunt 

in.  

In de bovenstaande berekening van de belastingdruk zijn we voorzichtigheidshalve van een 

verdeling van 50 procent voor onderhoud en 50 procent voor verbetering uitgegaan. 

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 2015 kan worden gecompenseerd met in het verleden (vanaf 1 januari 

2008) opgebouwde compensabele verliezen. Deze compensabele verliezen zijn als volgt 

opgebouwd: 

 

x € 1.000 Compensabele 

verliezen 

Verrekening 

winst 2013  

Verrekening 

winst 2014 

Resteert 

2008 (verlies) 621 -621  0 

2009 (verlies) 7.123 -7.123  0 

2010 (verlies) 8.259 -215 -5.261 2.783 

2011 (verlies 7.102   7.102 

2012 (verlies) 5.031   5.031 

2013 (winst, volgens voorlopige 

aangifte) 

 7.959  0 

2014 (winst, volgens inschatting)   5.261 0 

Totaal te compenseren t/m 2014 28.136 0 0 14.916 

 

De fiscale winst over 2015 wordt conform bovenstaande berekening ingeschat op € 3.884.000. 

Na verrekening van deze fiscale winst bedraagt de fiscale verliesrekening nog € 11.032.000. 

 

In de begroting 2015 is een bedrag van 32.000 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 
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deze herfinancieringspremie niet opgenomen op de startbalans per 1 januari 2008. 

Bedrijfseconomisch is dit wel het geval. 

 

8.3 Huurverhoging 

Naar verwachting wordt in 2015 de huursombenadering ingevoerd. De feitelijke uitwerking van 

deze huursombenadering is nog niet bekend. Om die reden heeft OFW rekening gehouden met 

een gematigde huurverhoging per 1 juli 2015. 

 

Bij nieuwe verhuringen vindt huurharmonisatie plaats. Doordat er per 1 juli 2013 en per 1 juli 

2014 een inkomensafhankelijke huurverhoging is doorgevoerd, is de harmonisatieruimte tussen 

de ‘oude huur’ en de streefhuur steeds beperkter. Om die reden is er in deze begroting geen 

rekening meer gehouden met extra huurinkomsten vanwege harmonisatie. 

 

8.4 Overige uitgangspunten 

Stijging variabele lasten (inflatie) 2015:  2,0 procent. 

Huurderving:     1,0 procent van de huuropbrengsten. 

 

8.5 Rente nieuwe financieringen (langer dan twee jaar) 

Voor nieuwe financieringen met een looptijd van meer dan twee jaar is voor het jaar 2015 

uitgegaan van een rentepercentage van 4,0 procent. 

 

8.6 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. De payersswaps hebben geen clausules voor 

marktwaardeverrekening. 

 

Voor het korte krediet en de roll-overleningen (niet door een payersswap gefixeerd) wordt voor 

2015 uitgegaan van een rentepercentage van 2,0 procent. 

 

8.7 Onrendabele investeringen 

In 2015 zijn geen onrendabele investeringen ten laste van het resultaat genomen. Er is van 

uitgegaan dat de onrendabele investering van de modernisering Chaletwoningen in 2014 ten 

laste van het resultaat wordt verantwoord.  

 

8.8 Heffingen Centraal Fonds Volkshuisvesting 

Verhuurdersheffing 

Als onderdeel van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 is de verhuurdersheffing sinds 2014 

ingevoerd. Woningeigenaren met meer dan tien huurwoningen in het bezit, waarvan de huurprijs 

niet hoger is dan 699,48 euro betalen vanaf 2014 een verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing 

wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de zelfstandige woningen. De door het Rijk 

begrote opbrengst en tarieven zijn als volgt: 
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Jaar Totale 

verhuurderheffing 

Tarief *) 

2014 € 1.165 mln. 0,381% 

2015 € 1.355 mln. 0,449% 

2016 € 1.520 mln. 0,491% 

2017 € 1.700 mln. 0,536% 

*) de heffingsgrondslag is de WOZ-waarde van het woningbezit onder de huurtoeslaggrens minus 

10x de gemiddelde WOZ-waarde van die woningen 

 

In de begroting 2015 is de verhuurdersheffing berekend aan de hand van het tarief van 2015 en 

rekening houdend met de ingeschatte ontwikkeling van de WOZ-waarde. Het in de begroting 

2015 opgenomen bedrag bedraagt 2,413 miljoen euro. 

 

Heffing saneringssteun 

In 2013 is de mogelijkheid voor het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gecreëerd om een 

jaarlijkse heffing van vijf procent van huuropbrengst van woongelegenheden aan corporaties op 

te leggen. De opbrengst uit deze heffing wordt gebruikt om corporaties die in de problemen zijn 

geraakt, zoals Vestia en WSG, te kunnen saneren. In 2014 is een heffing van 3,5 procent van de 

huuropbrengst van de woningen opgelegd.  

 

In oktober 2014 heeft het CFV bekendgemaakt dat er over 2015 geen heffing saneringssteun l 

plaatsvindt. In de begroting 2015 is derhalve geen heffing opgenomen. 

 

8.9 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.  

 

8.10 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 

 preventief onderhoud: voorkomen van storingen en reparatiemeldingen 

 individueel dynamisch onderhoud 

 planmatig (cyclisch) onderhoud 

 

In de begroting 2015 is met de volgende budgetten voor onderhoud rekening gehouden: 

 

Reparatieonderhoud (x € 1) Begroting 

2015 

Begroting 

2014 

Reparaties woningen kamers en garages 785.600 785.600 

 

 

Verhuisonderhoud (x € 1) Begroting 

2015 

Begroting 

2014 

Woningen en kamers 688.000 672.000 

Garages 0 3.660 

Totaal 688.000 675.660 
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Het budget voor reparatieonderhoud is ten opzichte van 2014 gelijk gebleven. De prijsstijging op 

lonen en materialen verwacht OFW te kunnen opvangen door het vergroten van de efficiency. 

Het budget verhuisonderhoud (woningen en kamers) is met 16.000 euro verhoogd vanwege een 

verwachte toename van het aantal verhuizingen van 420 in 2014 naar 430 in 2015. Het budget 

voor garages is komen te vervallen, omdat in 2014 is besloten om het merendeel van de garages 

bij beëindiging van het huurcontract te verkopen.  

 

8.11 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 op contractbasis uitgevoerd. Het budget voor 2015 bedraagt 635.960 

euro (2014: € 712.108). In de begroting 2015 heeft een herrubricering plaatsgevonden van het 

cv-onderhoud buiten het contract met de cv-installateur. De kosten voor het cv-onderhoud buiten 

het contract voor 2015 worden begroot op 78.650 euro. Deze kosten worden vanaf de begroting 

2015 gepresenteerd onder de post ‘individueel dynamisch en planmatig onderhoud’. Rekening 

houdend met deze presentatiewijziging zijn de kosten voor preventief onderhoud vrijwel gelijk 

gebleven. 

 

8.12 Individueel dynamisch en planmatig (cyclisch) onderhoud  

Het individueel dynamisch onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen: 

 keukenvervanging 

 CV-onderhoud buiten het contract 

 vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 

 badkamervernieuwing 

 

Voor de badkamervernieuwing en keukenvervanging worden de huurders diverse 

keuzemogelijkheden geboden. Voor het jaar 2015 is de vernieuwing van 49 (2014: 47) 

badkamers en 120 (2014: 120) keukens gebudgetteerd. Het budget voor individueel dynamisch 

onderhoud is als volgt opgebouwd: 

 

(x € 1) Begroting 

2015 

Begroting 

2014 

Keukenvervanging  496.100 496.100 

CV-onderhoud buiten het contract *) 78.650 0 

Vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 108.900 108.900 

Badkamervernieuwing 735.680 687.280 

Totaal 1.419.330 1.292.280 

*) Met ingang van de begroting 2015 is het budget ‘CV-onderhoud buiten het contract’ 

opgenomen onder individueel planmatig onderhoud.  

 

De vernieuwing van badkamers (budget € 735.680) wordt geactiveerd onder de post ‘materiële 

vaste activa’ en wordt over de restantlevensduur van het betreffende complex afgeschreven. 

 

De totale kosten voor planmatig onderhoud (projectmatig) voor 2015 zijn begroot op €1.361.056. 

Een overzicht van de planmatig onderhoudswerkzaamheden is weergegeven in bijlage 1. 
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Het totale budget 2015 voor planmatig onderhoud, inclusief individueel dynamisch onderhoud, is 

als volgt: 

 

(x € 1) Begroting 

2014 

Begroting 

2014 

Planmatig onderhoud (projectmatig)  1.361.056 1.586.714 

Individueel dynamisch onderhoud (excl. badkamervernieuwing) 683.650 605.000 

Totaal 2.044.706 2.191.714 
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9 BEGROTING 2015 (ENKELVOUDIG)    

 

x € 1.000 Begroting 

2015 

Prognose 

2014 

Begroting 

2014  

Bedrijfsopbrengsten    

Huren 31.903 30.893 30.914 

Vergoedingen 700 670 670 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.377 1.126 1.501 

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf 0 56 56 

Overige bedrijfsopbrengsten 300 300 300 

Som der bedrijfsopbrengsten 34.280 33.045 33.441 

    

Bedrijfslasten    

Afschrijving materiële vaste activa  7.985 8.052 8.052 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 0 951 670 

Lonen en salarissen 2.445 2.415 2.415 

Sociale lasten 400 375 375 

Pensioenlasten 430 435 435 

Onderhoudslasten 3.549 3.691 3.723 

Leefbaarheid 50 50 50 

Lasten servicecontracten 700 670 670 

Overige bedrijfslasten 3.242 3.445 3.445 

Sectorspecifieke heffingen 2.413 2.982 2.531 

Som der bedrijfslasten 21.214 23.066 22.366 

    

Bedrijfsresultaat 13.066 9.979 11.075 

    

Financiële baten en lasten     

Opbrengst financiële vaste activa 28 50 50 

Rentebaten 0 0 0 

Rentelasten 10.208 10.500 10.529 

    

Resultaat  2.886 -471 596 

Belastingen -32 -38 -38 

Resultaat deelnemingen -66 -147 -147 

    

Resultaat na belastingen 2.788 -656 411 
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10 KASSTROMEN 2015   

 

(x € 1.000) Begroting 

2015 

Prognose 

2014 

Begroting 

2014 

Operationele kasstromen    

Ontvangsten    

Huren 31.877 30.893 30.915 

Vergoedingen 700 670 670 

Overige bedrijfsontvangsten 300 300 300 

Renteontvangsten 28 50 50 

Saldo ingaande kasstromen 32.905 31.913 31.935 

    

Uitgaven    

Lonen en salarissen 2.445 2.415 2.415 

Sociale lasten 400 375 375 

Pensioenlasten 430 435 435 

Onderhoudsuitgaven 3.549 3.691 3.723 

Overige bedrijfsuitgaven  3.243 3.445 3.444 

Leefbaarheid 50 50 50 

Servicecontracten 700 670 670 

Rente-uitgaven 10.378 10.500 10.506 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat 2.413 2.982 2.531 

Vennootschapsbelasting 0 0 0 

Saldo uitgaande kasstromen 23.608 24.563 24.149 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.297 7.350 7.786 

    

(Des)investeringskasstromen    

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen -1.775 -2.108 -2.360 

Verkoop deel gezondheidscentrum GOED 0 -893 0 

Nieuwbouw huurwoningen 0 2.380 1.786 

Woningverbetering woningen 10.519 1.005 5.712 

Investeringen overig  368 150 292 

Kasstromen uit (des)investeringen (negatief) 9.112 534 5.430 

    

Financieringskasstromen    

Aflossingen -14.359 -11.845 -11.846 

Mutatie roll-overlening 0 2.800 2.800 

Nieuwe leningen  13.574 4.000 5.000 

Saldo financieringskasstromen (negatief) -785 -5.045 -4.046 

    

Kasstromen totaal -600 1.771 -1.690 

  



35 
 

11 TOELICHTING BEGROTING 2015     

 

In hoofdstuk 11 is een specificatie van het begrote resultaat over 2015 opgenomen. Dit resultaat 

omvat het enkelvoudige resultaat van Stichting OFW. Hoofdstuk 12 geeft een overzicht van de 

kasstromen van stichting OFW. 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.  

 

11.1 Begroting 2015 

Het enkelvoudige resultaat na belastingen van Stichting OFW over 2015 wordt begroot op           

€ 2.788.000 positief. Het resultaat van de drie dochter-BV’s van OFW is als resultaat 

deelnemingen opgenomen. 

 

Het resultaat over 2015 is negatief beïnvloed door de verhuurdersheffing voor een totaalbedrag 

van € 2.413.000. 

 

In hoofdstuk 10 (uitgangspunten) van deze begroting is de berekening van de fiscale druk over 

2015 opgenomen. De verschillen tussen de bedrijfseconomische en de fiscale winstberekening 

zijn nader uiteengezet. Gegeven de uitgangspunten van de begroting ontstaat er over 2015 een 

fiscale winst van € 3.884.000. Dit bedrag kan gecompenseerd worden met de opgebouwde 

verliezen vanuit voorgaande jaren.  

 

De kasstromen van stichting OFW (enkelvoudig) zijn in hoofdstuk 12 weergegeven. In dit 

kasstroomoverzicht is voor de invulling van financieringsbehoefte uitgegaan van het aantrekken 

van nieuwe leningen voor een totaalbedrag van € 13.574.000. In het treasuryjaarplan 2015 wordt 

de invulling van de financieringsbehoefte nader uitgewerkt. 

 

11.2 Bedrijfsopbrengsten 

De begroting van de huren is gerelateerd aan de werkelijke huuropbrengsten over het jaar 2014. 

Met de oplevering van nieuwbouw en desinvesteringen (verkoop en sloop van bestaande 

woningen) is rekening gehouden. 

 

Bij de jaarlijkse huurverhoging voor 2015 is rekening gehouden met de aangekondigde invoering 

van een huursombenadering. In hoofdstuk 8 (uitgangspunten) is dit uiteengezet.  

 

Onder de post ‘verkoop woningen’ is rekening gehouden met de verwachte verkopen van 

bestaande huurwoningen op basis van het verkoopplan. Per 31 december 2014 is het aantal te 

verkopen woningen volgens het verkoopplan circa 475. Het voornemen is om de verkooplijst in 

2015 uit te breiden.  

In de begroting 2015 wordt uitgegaan van de verkoop van 15 bestaande woningen. Het begrote 

resultaat uit de verkoop van bestaande woningen bedraagt 1.377.000 euro. Dit resultaat is als 

volgt opgebouwd: 

 

Verkoopopbrengsten 15 * € 125.000 =  € 1.875.000 

Af: boekwaarde     €    498.000 

Resultaat verkoop bestaande woningen  € 1.377.000 

 

In deze begroting gaan we ervan uit dat bij eenderde van de verkochte woningen (5 woningen) 

een starterslening wordt verstrekt. De starterslening wordt ingeschat op een bedrag van 20.000 

euro per woning.  
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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.. 

 Afhankelijk van het inkomen van de koper wordt een starterslening aangeboden volgens 

de voorwaarden van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 

 

11.3 Bedrijfslasten 

De afschrijving van de materiële vaste activa is berekend aan de hand van de historische 

kostprijs, dan wel de lagere actuele waarde 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 

bedrijfslasten en de lasten onderhoud opgenomen. De post ‘overige waardeveranderingen van 

materiële vaste activa’ 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. Bij de 

berekening van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met de verhuurdersheffing 

gedurende de gehele levensduur.  

 

In de begroting 2015 is geen onrendabele investering voor modernisering of nieuwbouw 

meegenomen (deze is al in 2014 genomen). Naar verwachting start de uitvoering van de 

modernisering van 137 Chaletwoningen in het vierde kwartaal van 2014 met een proefwoning. De 

uitvoering van de modernisering van de andere woningen start begin 2015. 

 

11.4 Kosten werkorganisatie  

Personeelskosten 
Het aantal FTE (full-time-equivalenten) bedraagt over 2015 46,3 (2014: 46,8). Bij het bepalen van 

het aantal FTE is rekening gehouden met het ouderschapsverlof dat in 2015 door medewerkers 

opgenomen wordt. 

 

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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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 - Jaarplanning planmatig onderhoud    

Complex naam Straat Plaats Aantal  Element  

DE OEVERLOPER De Oeverloper 195 t/m 251, 255 t/m 261, 

293 t/m 353, 357 t/m 365 

DRONTEN 69 Bijwerkbeurt 

schilderwerk  

KOOLZAADHOF Koolzaadhof 1 t/m 21, 38 t/m 62, 122 t/m 

144, 160 t/m 188 

BIDDINGHUIZEN 51 Bijwerkbeurt 

schilderwerk  

SENIORENWONINGEN 

DE OEVERLOPER  

De Oeverloper 265 t/m 291 DRONTEN 14 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

DE KIEVIT  De Oeverloper 445, De Kievit 74 DRONTEN 2 Dakonderhoud 

DE KIEVIT  De Oeverloper 445, De Kievit 75 DRONTEN 2 Gevelonderhoud 

SENIORENWONINGEN 

SCHUTTERSHOF 

De Heraut 34 t/m 52, De Schuttershof 1 t/m 

10 (even en oneven) 

SWIFTERBANT 20 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

HOLBORNWONINGEN  De Handboog 1 t/m 14 (even en oneven), 

De Heraut 54 t/m 64, De Voetboog 1 t/m 12 

(even en oneven), Langs de Bogen 1 t/m 

12 (even en oneven) 

SWIFTERBANT 44 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

BLOEMENZOOM Bloemenzoom 102 t/m 120, 138 t/m 158, 

166 t/m 170 

SWIFTERBANT 24 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

DE FAZANT NOORD De Aalscholver 1 t/m 13, 14 t/m 22, 36 t/m 

42, De Fazant 10 t/m 90, De Houtsnip 11 

t/m 21, Het Korhoen 63 t/m 81, De Kwartel 

9 t/m 17, De Patrijs 2 t/m 10, 20 t/m 34, 40 

t/m 58, De Voerbaan 3 t/m 7, 13 t/m 23, De 

Wildkansel 2,4, 3 t/m 9 

DRONTEN 116 Schilderwerk  

DE BANIER De Banier 2 t/m 36, 11 t/m 17, 31 t/m 45 SWIFTERBANT 30 Schilderwerk  

HET HOGERHUIS  Het Hogerhuis 1 t/m 10, 14 t/m 54 DRONTEN 51 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

DE FAZANT ZUID  De Fazant 29 t/m 35, 61 t/m 81, De Reiger 

18 t/m 40, 44 t/m 54, 58 t/m 70, 37 t/m 51 

De Meerkoet 18t/m 25 (even en oneven) 

DRONTEN 56 Schilderwerk  

HET ERF - DE LANDAUER De Landauer 1 t/m 9, 19 t/m 29, Het Erf 95 

t/m 109 

BIDDINGHUIZEN 27 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

DE DREEF - REPEL - DEEL 

E.O. 

De Deel 26 t/m 42, 52 t/m 60, 70 t/m 74, 78 

t/m 100, 110 t/m 124, 61 t/m 67, 77 t/m 97 

De Dreef 23 t/m 45, De Repel 1 t/m 27, De 

Rosmolen 1 t/m 7, De Zaaiviool 2 t/m 22 

BIDDINGHUIZEN 93 Bijwerkbeurt 

schilderwerk  

HET PLANKENPAD - DE 

SLEGGE E.O. 

Het Plankenpad 2 t/m 22, 19 t/m 25, De 

Slegge 1t/m 17, De Trippen 1t/m 13 

SWIFTERBANT 31 Schilderwerk  
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HAT DE DEEL De Deel 18 t/m 24, 44 t/m 50, 69 t/m 75, 99 

t/m 105, 102 t/m 108, 126 t/m 132 

BIDDINGHUIZEN 24 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

APP. PLANKENPAD Het Plankenpad 13 t/m 17 SWIFTERBANT 3 Dakonderhoud 

APP. PLANKENPAD Het Plankenpad 1 t/m 17 SWIFTERBANT 9 Gevelonderhoud 

APP. PLANKENPAD Het Plankenpad 1 t/m 17 SWIFTERBANT 9 Schilderwerk  

DE PONDER - ROSMOLEN De Ponder 2 t/m 8, 1 t/m 75, De Rosmolen 

9 t/m 15 

BIDDINGHUIZEN 12 Dakonderhoud 

DE PONDER - ROSMOLEN De Ponder 2 t/m 8, 1 t/m 75, De Rosmolen 

9 t/m 15 

BIDDINGHUIZEN 12 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

KOMIJN - ROZEMARIJN  Komijn 31 t/m 41, Rozemarijn 14 t/m 40, 41 

t/m 143 

DRONTEN 71 Gevelonderhoud 

KOMIJN - ROZEMARIJN  Komijn 31 t/m 41, Rozemarijn 14 t/m 40, 41 

t/m 143 

DRONTEN 71 Schilderwerk  

DE GARVE - DE HOOIBERG  De Garve 2 t/m 18, 1 t/m 17, De Hooiberg 

26 t/m 48 

BIDDINGHUIZEN 30 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

DE TAS  De Tas 1 t/m 54 BIDDINGHUIZEN 54 Gevelonderhoud 

DE TAS  De Tas 1 t/m 54 BIDDINGHUIZEN 54 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

DE BARRAGE De Barrage 1 t/m 5, 13 t/m 91, 99 t/m 133 DRONTEN 61 Gevelonderhoud 

DE BARRAGE De Barrage 1 t/m 5, 13 t/m 91, 99 t/m 133 DRONTEN 61 Schilderwerk  

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK 

DE BARRAGE 

De Barrage 97 DRONTEN 1 Schilderwerk  

GAR. KOPAKKER Kopakker 1E BIDDINGHUIZEN 1 Dakonderhoud 

GAR. KLAVERSINGEL Klaversingel 51A t/m 51E, 51H t/m 51K, 

67A t/m 67F 

BIDDINGHUIZEN 15 Schilderwerk  

BREEUWER - 

ZEILMAKERSTRAAT E.O. 

Breeuwerstraat 6, 10, 16, 20 t/m 24, 3 t/m 

11, 17 t/m 25, Mastmakersstraat 4 t/m 22, 

3, 5, 15 t/m 25, Takelaarstraat 4 t/m 14, 18 

t/m 22, Touwslagersstraat 5 t/m 33, 

Zeilmakerstraat 2 t/m 8, 14 t/m 38, 3 t/m 25. 

DRONTEN 87 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

TIMMERLIEDENGILDE Timmerliedengilde 2 t/m 6, 36 t/m 46, 64 

t/m 74, 96 t/m 100 

DRONTEN 18 Schilderwerk  

KORENDRAGERSGILDE E.O. Bierdragersgilde 13 t/m 27, 

Hoedenmakersgilde 13 t/m 27, 

Bontwerkersgilde 7 t/m 21, Molenaarsgilde 

1 t/m 19, Korendragersgilde 2 t/m 84 

DRONTEN 76 Schilderwerk  

KLEERMAKERSGILDE - 

MANDENMAKERSGILDE  

Schoenmakersgilde 24 t/m 32, 9 t/m 31, 

Mandenmakersgilde 10 t/m 22, 

Kleermakersgilde 15 t/m 25 

DRONTEN 30 Schilderwerk  
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GREENTE NOORD  Granietstraat 4 t/m 8, 12 t/m 16, 

Koraalstraat 6, 8, 12 t/m 16.  

De Langestreek 31 t/m 53, De Greente 1 

t/m 37 

SWIFTERBANT 42 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

SEN. APP. DE WERF Galjoenstraat 47 t/m 119 DRONTEN 83 Dakonderhoud 

SEN. APP. DE WERF Galjoenstraat 47 t/m 119 DRONTEN 83 Gevelonderhoud 

SEN. APP. DE WERF Galjoenstraat 47 t/m 119 DRONTEN 83 Schilderwerk  

SEN. APP. DE WERF Galjoenstraat 47 t/m 119 DRONTEN 83 Binnenafwerking 

HET TUSSENDEK Het Tussendek 1 t/m 5, 11 t/m 17, 21 t/m 

25, 31 t/m 53, 57 t/m 81, 85 t/m 99 

DRONTEN 43 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

APP. KOOPMANSBEURS Koopmansbeurs 1 t/m 31 DRONTEN 16 Schilderwerk  

ZEILMAKERSTRAAT Zeilmakerstraat 40 t/m 44, 50 en 54 DRONTEN 5 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

DE OEVERLOPER De Oeverloper 3 t/m 17, 21, 25, 27, 71 t/m 

83, 87 t/m 91, 95 t/m 109, 113 t/m 119, 123, 

141 t/m 149, 153 t/m 159 

DRONTEN 43 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

HERTENKAMP  Dahliastraat 2 t/m 20, Noordhoren 71 t/m 

85 

SWIFTERBANT 18 Bijwerkbeurt 

schilderwerk 

THEMA-CENTRUM De Noord 61 t/m 65 DRONTEN 3 Installatietechniek - 

elektra, water en 

communicatie 

DE NACHT De Noord 43 t/m 45  DRONTEN 2 Dakonderhoud 

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  x € 1.000 

Inventaris   

Werkplaatsinventaris  10 

   

Vervoermiddelen   

Bedrijfsauto’s (2)  70 

   

Automatisering   

Consultancy (klantcontactcentrum) 69  

Hardware 48  

Licenties (primair systeem SG) 171  

  288 

   

Totaal activa ten dienste van exploitatie  368 
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Bijlage 3 - Begroting van de kosten van de werkorganisatie  

 

 x € 1.000 

 Begroting 

Omschrijving kostensoort 2015 2014 

Personeelskosten   

Brutosalarissen 2.355 2.325 

Vergoeding ziekteverzekering -10 -10 

Pensioenlasten 430 435 

Sociale lasten 400 375 

Externe bijstand 100 100 

Bedrijfsopleidingen/loopbaanontwikkeling 150 150 

Overige personeelskosten 171 185 

Totaal personeelskosten 3.596 3.560 

   

Huisvestingskosten   

Onderhoud gebouwen 18 18 

Overige huisvestingskosten 114 115 

Totaal huisvestingskosten 132 133 

   

Raad van commissarissen   

Vacatiegelden 60 55 

Overige kosten 31 31 

Totaal kosten raad van commissarissen 91 86 

   

Algemene kosten   

Kosten leasing printers 27 85 

Kosten inventaris 3 4 

Kosten vervoermiddelen 97 97 

Drukwerk, kantoorartikelen en portokosten 75 85 

Kosten telecommunicatie 70 75 

Abonnementen en contributie 38 48 

Verzekeringen 19 18 

Kosten automatisering 375 340 

Externe controle 50 40 

Bewonersactiviteiten, participatie, PR en stakeholdersdebat 103 127 

Kosten klein materiaal, handgereedschap e.d. 40 42 

Kosten advies, onderzoek  100 100 

Overige algemene kosten 137 137 

Totaal algemene kosten 1.134 1.198 

   

Totaal kosten werkorganisatie exclusief afschrijvingen 4.953 4.977 

   

Afschrijving bedrijfsgebouw 121 117 

Afschrijving inventaris/automatisering 253 232 

Afschrijving vervoermiddelen 35 53 

Totaal afschrijving activa ten dienste van exploitatie 409 402 

   

Totaal kosten werkorganisatie inclusief afschrijvingen 5.362 5.379 
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Bijlage 4 - Overige bedrijfslasten en lasten onderhoud    

 

 x € 1.000 

 Begroting 

Overige bedrijfslasten 2015 2014 

Overige personeelskosten, kosten huisvesting, raad van 

commissarissen en algemene kosten 

 

1.678 

 

1.752 

Belastingen, verzekeringen 1.376 1.352 

Contributie Aedes 38 41 

Afboeking oninbare vorderingen 150 150 

Duurzaamheidsmaatregelen/projectoriëntatie  0 150 

Totaal overige bedrijfslasten 3.242 3.445 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

Leefbaarheid 2015 2014 

Wijkbeheermaatregelen 50 50 

Totaal 50 50 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

Sectorspecifieke heffingen 2015 2014 

Verhuurdersheffing 2.413 1.651 

Heffing saneringssteun 0 880 

Totaal sectorspecifieke heffingen 2.413 2.531 

 

Lasten onderhoud x € 1.000 

 Begroting 

 2015 2014 

Reparatieonderhoud 786 785 

Verhuisonderhoud 688 676 

Preventief onderhoud 636 712 

Planmatig onderhoud 2.045 2.191 

Af: uren eigen dienst -606 -641 

Totaal lasten onderhoud 3.549 3.723 
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Bijlage 5 - Begroting 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 *) 401  

Opbrengst WKO-installatie 294  

Som der bedrijfsopbrengsten  695 

   

Bedrijfslasten   

Afschrijving materiële vaste activa 267  

Onderhoudslasten 72  

Doorberekende overhead/zakelijke lasten 54  

Kosten WKO-installatie 252  

Som der bedrijfslasten  645 

   

Bedrijfsresultaat  50 

   

Financiële baten en lasten  116 

   

Resultaat voor belastingen  -66 

*)  In de post huuropbrengsten is rekening gehouden met huurderving vanwege leegstand 

voor een bedrag van € 120.000.  
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