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1 Inleiding 
Dit is de begroting voor het jaar 2017. Het bovenliggend kader van de begroting is ons 

beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’. In het jaarverslag over 

2017 verantwoorden we ons op de doelstellingen uit het beleidsplan en de acties uit de 

begroting. We monitoren die gedurende het jaar via onder andere kwartaalrapportages aan de 

Raad van Commissarissen.  

In deze inleiding nemen we u alvast mee in een aantal belangrijke en/of de afzonderlijke 

beleidsterreinen overstijgende thema’s die het komende begrotingsjaar spelen. 

 

Einde beleidsperiode: op naar een nieuw Ondernemingsplan 

2017 is het laatste jaar van ons huidige beleidsplan, volgend jaar stellen we een nieuw 

Ondernemingsplan op. Staat 2017 nog grotendeels in het teken van het afronden van de 

modernisering van onze bestaande woningen, de nieuwe beleidsperiode biedt ook weer ruimte 

voor het bouwen van nieuwe woningen. Zie verder de begrotingsactie ‘We stellen een 

Ondernemingsplan op voor de beleidsperiode 2018-2022’. 

 

Als we nu al kort terugblikken op het beleidsplan dan zien we dat we aan alle ambities en 

doelstellingen die we in 2012 formuleerden hebben gewerkt. Een aantal hebben we gedurende 

de beleidsperiode bijgesteld. Door nieuwe wetgeving bijvoorbeeld of vanwege voortschrijdende 

ontwikkelingen in techniek of inzichten van/ontwikkelingen bij stakeholders. Dat geldt voor: 

 Ambitie: Onze woningen zijn in 2030 energieneutraal. Zie ook de notitie ‘OFW op weg naar 

Energieneutraal in 2050’ (2015). Gezien onze investeringsmogelijkheden, de door OFW (op 

verzoek van stakeholders) ruimer gekozen definitie voor energieneutraal (inclusief 

elektriciteitsgebruik en niet alleen verwarming en warmwater) en de huidige stand van de 

techniek is 2030 geen realistisch doel. We hebben er daarom voor gekozen aan te sluiten bij 

de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord voor duurzame groei (2013). 

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

gemoderniseerd zijn. Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, zijn/worden de 

betreffende ± 280 woningen volledig (in plaats van ‘light’) gemoderniseerd.  

Een volledige, kwalitatief goede modernisering past beter bij ons beleid rondom 

duurzaamheid/energiebesparing (energieneutraal in 2050) en goed wonen voor onze 

huurders (wooncomfort, verlaging energielasten). De woningen krijgen nu een 

levensduurverlenging van 40 jaar. 

Dit brengt vanzelfsprekend een grotere investering met zich mee (met daar bovenop 

stijgende bouwkosten en de kosten voor het moeten saneren van asbest), maar we hebben 

er nadrukkelijk (en na overleg met belanghouders) voor gekozen om de moderniseringsslag 

af te maken en de beschikbare investeringscapaciteit hiervoor te gebruiken. 

 Doelstelling: we zetten onze kernkwaliteiten in ten behoeven van (maatschappelijk) vastgoed. 

Op basis van de nieuwe Woningwet mogen wij (zo goed als) niet meer inzetten op deze 

doelstelling. 

 

Prestatieafspraken met gemeente, Huurders Belangen Vereniging 

Op grond van de nieuwe Woningwet werken we samen met de gemeente en de Huurders 

Belangen Vereniging aan prestatieafspraken. Op het moment van het opstellen van deze 



 

 

Pagina | 4  

 

 

begroting betreffen dit de prestatieafspraken voor 2017. We hebben in 2016 samen met de 

gemeente een Woningmarktonderzoek gedaan. De gemeentelijke Woonvisie, die mede 

gebaseerd is op de uitkomsten van het woningmarktonderzoek, is 30 juni 2016 in de 

gemeenteraad vastgesteld. Samen met de Huurders Belangen Vereniging hebben we een 

‘overzicht van voorgenomen activiteiten’ opgesteld. Deze was gebaseerd op de oude woonvisie. 

Deze documenten en onze beleidsuitgangspunten (waaronder de Wensportefeuille) zijn de basis 

voor dit overleg om tot prestatieafspraken voor 2017 (met een doorkijk naar 2018) te komen. Dit 

is een jaarlijkse exercitie: in 2017 gaan we dan weer in overleg voor prestatieafspraken voor 

2018. Bij het opstellen van de begroting was dit overleg nog niet afgerond. 

 

Bestaande woningen klaar voor de toekomst  

We gaan volgend jaar verder met het verbeteren van onze bestaande woningen. Zo ronden we 

de modernisering van de 95 woningen in de Greente-Zuid in Swifterbant af. En starten we met de 

modernisering van 48 woningen in de Spelwijk in Swifterbant. Aardig om hier te melden is dat we 

na afronding van de modernisering van de Greente-Zuid voldoen aan het Convenant 

energiebesparing huursector, ruim voor de gestelde datum (2020). 

 

Uit zeer recente cijfers van Aedes (opgesteld door het CBS in samenwerking met de TU Delft) 

blijkt bovendien dat de isolatiewaardes van onze woningen beter zijn en het werkelijk 

gasverbruik van onze bewoners erg laag is in vergelijking met andere corporaties. Dit is het 

gevolg van ons werken volgens de Trias Energetica waarbij eerst gestuurd is op het verlagen van 

het energiegebruik door woningisolatie. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee! 

 

Op weg naar 

Energieneutraal in 2050 

Naast het moderniseren van 

woningen dragen we ook op 

een andere manier bij aan 

een energieneutraal 

woningbezit. Onder andere 

door het plaatsen van PV-

panelen op geschikte 

grondgebonden woningen 

(vraag-gestuurd en tegen  

een beperkte vergoeding door huurders). Hier zijn we in 2016 mee gestart en dat zetten we 

volgend jaar voort (mits de evaluatie positief is). 

 

Digitalisering 

Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Hier spelen we met onze dienstverlening uiteraard 

op in (denk aan een te vernieuwen website, portaal voor huurders/woningzoekenden, inzet van 

social media).  

Ook bij de uitvoering van onze bedrijfsprocessen maken we gebruik van digitale mogelijkheden. 

We gebruiken daarvoor al een behoorlijk aantal jaren een ‘primair ICT systeem’. Dit systeem 

vervangen we. In 2016 zijn we hiermee gestart, in 2017 gaan we er mee verder. Een nieuw 

Greente-Zuid Swifterbant 

 



 

 

Pagina | 5  

 

 

systeem is een mooie kans om vanuit procesverbeteringen en -veranderingen, door bijvoorbeeld 

wetgeving of een ander woonruimteverdeelsysteem (‘Aanbodmodel’) te kijken naar de inrichting 

van een dergelijk systeem. Zowel financieel als qua inzet van capaciteit van medewerkers is dit 

een ingrijpend project. 

 

Verbetering schuldenpositie 

Een belangrijk uitgangspunt voor de begroting 2017 en meerjarenprognose is de realisatie van 

het in 2014 bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (nu: Autoriteit Woningcorporaties) ingediende 

Verbeterplan. In dit plan hebben we aangegeven op welke wijze we onze schuldenpositie willen 

verbeteren. Het ingezette beleid voor de afbouw van de schuldenpositie wordt voortgezet. De 

schuldenpositie verbetert gestaag. We lopen iets voor op hetgeen in de planning van het 

Verbeterplan is opgenomen. 

 

Scheiding DAEB- en niet-DAEB-activiteiten 

De nieuwe Woningwet verplicht corporaties hun woningbezit / activiteiten onder te verdelen in 

twee categorieën: DAEB (dienst algemeen economisch belang) bezit (waaronder de sociale 

huurwoningen) en niet-DAEB bezit (bedrijfsruimtes (waaronder twee gezondheidscentra), 

garages, huurwoningen boven de liberalisatiegrens, VvE-beheer). Ons niet-DAEB-deel is van 

beperkte omvang (2%). 

De essentie is dat beide categorieën financieel gezond zijn en ook op de lange termijn autonoom 

gezond blijven. Dit moet aangetoond worden met een meerjarenbegroting voor tien jaar. 

Gelukkig kan OFW dit. 

In 2016 hebben we het ‘ontwerp’ voorstel voor de scheiding opgesteld. Dit ligt nu (oktober) voor 

een zienswijze bij de gemeente en Huurders Belangen Vereniging. In 2017 moet, op basis van de 

jaarrekening 2016, een definitief voorstel ingediend worden bij de Autoriteit woningcorporaties.  

 

Marktwaarde in verhuurde staat 

In het cijfermatige deel van de begroting leest u dit jaar dat de waardering van ons sociale en 

commerciële bezit op basis van ‘marktwaarde in verhuurde staat’ is verantwoord. Dit is in 

overeenstemming met de Woningwet. Wij waardeerden ons woningbezit t/m 2015 op basis van 

historische kostprijs dan wel lagere  bedrijfswaarde.  

De wijziging in de waarderingsgrondslag maakt dat het vergelijken met voorgaande jaren niet in 

alle gevallen mogelijk is. De resultaten en het Eigen Vermogen nemen door deze wijziging 

aanzienlijk toe. Een verandering in waarderingsgrondslag maakt OFW echter niet rijker of armer.  

 

Leeswijzer 

In de begroting zijn per beleidsthema ambities en bijbehorende doelstellingen uit het beleidsplan 

opgenomen waarvoor in de begroting 2017 een specifieke actie is geformuleerd.  

 In de hoofdstukken 2 t/m 6 zijn per beleidsthema specifieke acties voor 2017 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 Dronten 

Onze ambities: 

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

van OFW.  

 We hebben of realiseren goede betaalbare woningen die langjarig invulling geven aan de 

veranderende vraag en veranderende doelgroep voor zowel de huur- als koopmarkt.  

 

Doelstelling beleidsplan 

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

verschillende woningtypen in de drie kernen
1
. 

 

Actie: We starten met de realisatie van jongerenappartementen in een 

voormalig kantoorpand aan de Morinel in Dronten. 

Door veranderingen in de zorg wordt dit kantoorpand niet langer verhuurd aan een 

zorginstelling. We hebben geconstateerd dat er geen vraag is naar kantoorruimte. Tevens 

zien we dat er wel een vraag is naar betaalbare jongerenappartementen (jongeren 

behoren tot onze primaire doelgroep). Bovendien blijkt uit recent woningmarktonderzoek 

dat de verwachting is dat er meer 1 – 2 persoonshuishoudens komen (die bestaan over 

het algemeen uit ouderen of jongeren) Het pand is geschikt voor herontwikkeling tot (±) 9 

jongerenappartementen. 

 

Actie: We starten met de rechtstreekse verhuur van de 250 studentenwoningen 

op de campus van Aeres Hogeschool. 

De toewijzing en verhuur van deze studentenwoningen (eigendom OFW) werd eerder 

door Aeres uitgevoerd, OFW deed het technisch beheer. Aeres heeft aangegeven zich te 

willen concentreren op het onderwijs. We gaan daarom vanaf 1 januari 2017 de 

exploitatie zelf uitvoeren. Dat betekent dat we de lopende huurcontracten met de 

studenten overnemen en nieuwe verhuringen zelf gaan doen. 

 

Doelstelling beleidsplan 

OFW heeft woningen beschikbaar voor woningzoekenden binnen een wachttijd van maximaal 2 

jaar 

 

                                                        
1 In de Wensportefeuille (2016-2026) is aangegeven dat de omvang van onze kernvoorraad sociale huurwoningen in de 

volgende beleidsperiode zal worden afgebouwd tot 4.250. Dit is gebaseerd op het Woningmarktonderzoek van 

Companen (2016), waarin is aangegeven dat de benodigde kernvoorraad in 2025 tussen de 4.060 en 4.500 woningen zal 

moeten liggen.  

Een aantal van 4.250 woningen is ongeveer het midden van de gestelde bandbreedte en de richting waarop OFW koerst 

voor de omvang van de kernvoorraad in 2025. De feitelijke ontwikkeling wordt jaarlijks getoetst. Na afbouw van de 

kernvoorraad naar 4.250, zal er volgens de huidige inzichten een situatie ontstaan waarin we jaarlijks 30 woningen 

verkopen en jaarlijks 30 woningen toevoegen.  
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Actie: We onderzoeken welke mogelijkheden de nieuwe Wet Doorstroming 

Huurmarkt biedt voor onze doelgroep. 

Door de nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt zijn per 1 juli 2016 de mogelijkheden voor 

tijdelijke huurcontracten uitgebreid. We gaan na welke mogelijkheden deze nieuwe wet 

ons biedt voor bijvoorbeeld tijdelijke huurcontracten aan jongeren of bij de verhuur van 

studentenwoningen en welke specifieke contractvormen we dan kunnen toepassen. Na 

afloop van het tijdelijke contract kunnen zij doorstromen naar andere woningen die meer 

passen bij hun situatie op dat moment (bijvoorbeeld een hoger inkomen of andere 

huishoudensamenstelling). 

 

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: We realiseren de taakstelling (COA) van de gemeente Dronten 

Statushouders vallen onder onze primaire doelgroep. We spannen ons daarom in om de 

taakstelling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de gemeente 

Dronten te realiseren. Deze wordt naar verwachting voor 2017 beduidend lager dan 

2016. 

 

2.2 Betaalbaarheid van het wonen 

Onze ambitie: 

 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. 

 

Actie: We evalueren het ‘passend toewijzen’ van sociale huurwoningen. 

Van alle verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens 

moet sinds 1 januari 2016 minimaal 95% passend (bij het inkomen) worden toegewezen. 

De overige vijf procent biedt (beperkt) ruimte voor uitzondering.  

Deze passendheidsnorm is onderdeel van de Woningwet (2015). De overheid wil hiermee 

voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gehuisvest 

worden en wil zo besparen op de kosten voor de huurtoeslag.  

We hebben in 2015 nieuw beleid geformuleerd ten aanzien van het passend toewijzen 

van sociale huurwoningen. Dat toewijzingsbeleid passen we sinds 1 januari 2016 toe, ook 

in 2017 monitoren we dit nauwgezet en we gaan  het beleid dit jaar evalueren. 

 

Actie: We implementeren de huursombenadering en passen de jaarlijkse 

huurverhoging erop aan. 

De door de Minister al eerder aangekondigde, maar uitgestelde huursombenadering 

wordt in 2017 ingevoerd. Met de huursombenadering is de totale huurstijging aan een 

maximum gebonden, maar is het mogelijk op niveau van de individuele woning de 
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huurverhoging te differentiëren. De huursombenadering wordt nu de grondslag voor de 

jaarlijkse huurverhoging. We onderzoeken of we de inkomensafhankelijke huurverhoging 

–zij het in gewijzigde vorm en binnen het kader van de huursombenadering ook 

toepassen. 

 

2.3 Goed huurderschap 

Onze ambities: 

 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 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 € 39.874 (prijspeil 

januari 2016).  

 

 

Actie: We monitoren de effecten van ons nieuwe woonruimteverdeelsysteem. 

In 2016 hebben we besloten om aan het einde van dat jaar een nieuw 

woonruimteverdeelsysteem (Aanbodmodel) in te voeren, dit na evaluatie van het huidige 

verdeelsysteem (optiemodel). We monitoren de effecten van het nieuwe systeem en 

sturen, als dat nodig is, bij. We gaan er vanuit dat de nieuwe manier van woonruimte 

verdelen voordelen heeft waaronder: 

 Het nieuwe model biedt flexibiliteit om wet- en regelgeving (zoals ‘passend toewijzen’) 

toe te passen zonder negatief effect voor de woningzoekende.  

 Het nieuwe model geeft woningzoekenden de kans te reageren op alle passende 

woningen binnen het bezit van OFW. Voorheen was dit beperkt tot 8 opties. 

Woningzoekenden kunnen bovendien zelf bepalen vanaf wanneer zij willen reageren 

op advertenties. Binnen het oude model kregen ze een aanbieding volgens de 

wachtlijst. 

 De werkwijze wordt voor een belangrijk deel papierloos en vraagt een actieve houding 

van de woningzoekende (dit in tegenstelling tot het optiemodel).  

 We verwachten dat het model op termijn 

leidt tot nieuwe inzichten in wachttijden. In 

plaats van een preventieve wachtrij (zoals 

bij het optiemodel) kiest de 

woningzoekende voor een actieve wachtrij; 

dat wil zeggen dat enkel actieve 

woningzoekenden in de wachtrij hoeven te 

staan. Daarmee krijg je een scherper beeld 

van de daadwerkelijke vraag. 
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3 Goed wonen 
 

3.1 Kwaliteit van de woning  

Onze ambitie: 

 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
2
.  

 

Actie: We ronden de modernisering van 95 woningen in de Greente-Zuid af. 

In de Greente-Zuid in Swifterbant 

moderniseren we (in het gebied tussen de 

Greente en de Zuidsingel) 95 woningen. In 

samenwerking met de Huurders Belangen 

Vereniging is in 2015 een bewonerscommissie 

opgericht. De bewoners zijn hierdoor 

vroegtijdig bij de voorbereidingen betrokken. 

Alle bewoners zijn akkoord met de plannen. 

We zijn in het derde kwartaal van 2016 gestart 

met de uitvoering. Door de modernisering 

van de woningen vermindert het aantal 

woningen met een ongunstig energielabel 

(E/F/G) in 2017 met 37. 

Aantal woningen: 95 

Planning: In 2015 is gestart met de voorbereiding. De uitvoering is gestart in 

2016. Afronding van het project is gepland in 2017. 

Energie-index:  0,81-1,20 

Subsidie: STEP subsidie 

toegekend. 

 

 

                                                        
2 Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, zijn/worden de betreffende ± 280 woningen volledig (in plaats van ‘light’) 

gemoderniseerd.  

Een volledige, kwalitatief goede modernisering past beter bij ons beleid rondom duurzaamheid/energiebesparing 

(energieneutraal in 2050) en goed wonen voor onze huurders (wooncomfort, verlaging energielasten). De woningen 

krijgen nu een levensduurverlenging van 40 jaar. 

Een kwalitatief betere modernisering brengt vanzelfsprekend meer kosten met zich mee (met daar bovenop stijgende 

bouwkosten en het moeten saneren van asbest), maar we hebben er nadrukkelijk (en na overleg met belanghouders en 

toezichthouders) voor gekozen om de moderniseringsslag af te maken en de beschikbare investeringscapaciteit hiervoor 

te gebruiken. 
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Actie: We voeren de modernisering van 48 woningen in Spelwijk uit. 

In 2016 is gestart met de voorbereiding van de modernisering van 48 woningen in 

Spelwijk in Swifterbant. Het betreffen woningen aan de Heraut, Blazoen, Vendelier en 

Jachthoorn. In 2016 is in samenwerking met de Huurders Belangen Vereniging een 

bewonerscommissie opgericht om de bewoners zo vroeg mogelijk bij de voorbereidingen 

te betrekken. Door de modernisering van deze woningen lossen we 18 E -labels op (in 

2018). 

Aantal woningen: 48 

Planning: In 2016 is gestart met de voorbereiding. De uitvoering start in 2017 

(nadat de modernisering van de Greente-Zuid is afgerond). De 

afronding is in 2018. 

Energie-index:  0,81-1,20 

Subsidie: STEP subsidie aanvragen. 

 

Actie: In 2018 maken we de eerder uitgevoerde (beperkte) modernisering aan 

108 woningen aan de Groenlandstraat e.o. in Dronten af. In 2017 starten we de 

voorbereidingen. 

De 108 woningen aan de Groenlandstraat en omgeving in Dronten zijn al eens (zij het 

beperkt) gemoderniseerd. Er is bij deze woningen aanvullend onderhoud nodig 

(dakrenovatie, grote schilderbeurt). Deze werkzaamheden worden na de uitvoering van 

de moderniseringsprojecten Greente-Zuid en Spelwijk in Swifterbant uitgevoerd. In 2017 

starten we de voorbereiding ervan. 

Aantal woningen: 108 

Planning: In 2017 start de voorbereiding. De uitvoering is in 2018 (na de 

modernisering van de Greente-Zuid en Spelwijk). 

Subsidie: we verkennen de subsidiemogelijkheden. 

 

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).  

 

Actie: We inventariseren de installaties in de meterkasten in onze complexen 

(bouwjaren ’60-1995) en waar nodig passen we deze aan de huidige 

veiligheidsnormen aan.  

De complexen met de bouwjaren ‘60 tot en met 1995 worden steekproefsgewijs 

geïnspecteerd. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de aanwezige installaties in de 

meterkasten (denk aan het aantal groepen, aardlekautomaten of zichtbare aarde). Waar 

nodig passen we deze aan de huidige veiligheidsnormen aan. We starten hiermee in 2017. 

 

Actie: We brengen de kwaliteit van de gasleidingen in woningen (t/m bouwjaar 

1995) in beeld en vervangen deze waar nodig. 

De komende twee jaren worden in alle woningen tot en met bouwjaar 1995 de 

gasleidingen gecontroleerd (dit doen we gelijktijdig met het periodieke onderhoud aan de 

Cv-installatie in de betreffende woningen). Dan hebben we een goed beeld van de 
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kwaliteit van de gasleidingen en van het toegepaste materiaal. Daar waar de leidingen niet 

aan de vereiste kwaliteitsnorm voldoen, vervangen we de leidingen. 

 

Actie: We zetten de vervanging van open verbrandingstoestellen voor gesloten 

verbrandingstoestellen voort. 

Koolmonoxide (CO) afkomstig van open 

verbrandingstoestellen kan leiden tot 

koolmonoxidevergiftiging. OFW heeft geen open 

verbrandingstoestellen meer in eigendom. Alle in 

woningen van OFW nog aanwezige open 

verbrandingstoestellen zijn van bewoners zelf. OFW 

heeft in beeld gebracht of de toestellen van de 

bewoners open verbrandingstoestellen of gesloten 

verbrandingstoestellen zijn. Bewoners met een open 

verbrandingstoestel ontvangen van OFW een aanbod 

voor een veilig, gesloten toestel. Hier zijn we mee 

gestart in 2016 en we gaan er in 2017 mee verder. 

 

Actie: We zetten de uitvoering van ons asbestbeleid voort. 

We saneren al jaren asbest in onze woningen, dit gebeurt veelal op natuurlijke momenten 

(bijvoorbeeld als woningen gemoderniseerd worden of bij verhuizing). We hebben in 

2016 beleid en een (meerjarige) aanpak ontwikkeld betreffende het saneren van asbest. 

Het asbest in onze woningen hebben wij in categorieën ingedeeld volgens het Handboek 

Asbest van Aedes. Deze indeling is gebaseerd op de mate van gezondheidsrisico voor de 

huurders. De gevaarlijkste vormen van asbest (categorie 4 en 5) zijn alleen incidenteel 

nog in onze woningen aanwezig, in de vorm van vloerzeil (vaak onder andere lagen 

vloerbedekking). Wanneer OFW dit constateert wordt dit direct gesaneerd. De asbest 

houdende materialen in de minder gevaarlijke categorieën worden  op natuurlijke 

onderhoudsmomenten gesaneerd. We zijn in 2016 gestart met de uitvoering ervan en 

gaan hier in 2017 mee verder. 

 

Actie: We verwijderen vanwege brandveiligheid de laatste zachtboard plafonds 

in onze woningen en vervangen deze door plafonds van gipsplaten.  

Oudere woningen zijn voorzien van een houten zoldervloer met in de slaapkamers 

zachtboard plafonds. Door deze opbouw kan er bij brand brandoverslag plaatsvinden 

naar de buren. Door de zachtboard plafonds te vervangen door een brandwerend 

plafond van gipsplaten voldoen de woningen aan de overheidsnormen voor 

brandoverslag. In de modernisering van de 95 woningen Greente-Zuid (zie paragraaf 5.1) 

worden de laatste zachtboardplafonds in onze woningen vervangen door gipsplaten. 

Incidenteel zijn er nog zachtboardplafonds in onze woningen aanwezig maar dit betreffen 

huurders die niet hebben meegedaan met de modernisering. Dit wordt bij verhuizing 

alsnog gedaan.   
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3.2 Klantgerichte dienstverlening 

Onze ambitie: 

 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: We vernieuwen onze website. 

De website wordt gebruiksvriendelijker en de websitebezoeker is het uitgangspunt. We 

hebben aandacht voor eenvoudige teksten, duidelijke en gemakkelijke structuur en een 

professionele en eenvoudige uitstraling. Naast dat  we informatie bieden, kunnen. 

klanten  makkelijker zelf processen opstarten (zoals bijvoorbeeld reparatieverzoeken 

doen, inschrijven als woningzoekende, huur opzeggen) op het tijdstip dat het hun 

uitkomt.  

Ook koppelen we een kennisbank aan ‘veel gestelde vragen’ en de processen 

(bijvoorbeeld: als een klant zoekt op ‘hoe kan ik mijn huur opzeggen’ dan krijgt de klant er 

informatie over, maar kan ook gelijk starten met het opzeggen van de huur). 

De nieuwe website is bovendien minder ‘statisch’. Vaak geraadpleegde onderwerpen 

worden makkelijker vindbaar/zichtbaar; deze onderwerpen kunnen wisselen.  

De website zal goed te raadplegen zijn op de mobiele telefoon en tablet. 

Onze klanten krijgen de mogelijkheid voor uitleg over het gebruiken van de nieuwe 

website. Naast de uitgebreide mogelijkheden in onze digitale dienstverlening blijft altijd 

de mogelijkheid voor persoonlijk contact. Doordat onze openings-/bereikbaarheidstijden 

zijn aangepast, kunnen we nu beter met klanten een afspraak maken en is er tijd om 

vragen te beantwoorden. 

 

Doelstelling beleidsplan 

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

 

Actie: We behouden het KWH-huurlabel en hebben continu aandacht voor de 

dienstverlening aan onze klant. 

We hechten er aan om over het KWH-

huurlabel te beschikken. De KWH-meting is 

een objectieve methode om in beeld te 

brengen hoe wij onze klant bedienen.  

We gebruiken de meetresultaten om onze 

processen te verbeteren. We zetten dit jaar 

onder andere in op het meten van de 

klantwaardering nadat een huurder zijn 

nieuwe woning betrokken heeft en de 

verbeterpunten die daaruit volgen voor 

ons.  
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4 Kansrijke woonomgeving 
 

4.1 Leefbare woonomgeving 

Onze ambitie: 

 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: We gaan aan de slag met de uitkomsten van de Lemon-meting 2016.  

Lemon is een periodiek ‘leefbaarheidsonderzoek’. Het onderzoek maakt het oordeel van 

bewoners van de gemeente Dronten over de leefbaarheid zichtbaar, meetbaar en 

vergelijkbaar. Denk daarbij aan de beleving van bewoners ten aanzien van veiligheid, 

voorzieningenniveau, rommel op straat, contact met de buren en woonplezier. De 

resultaten in de buurten en wijken in Dronten worden afgezet tegen de uitkomsten in 

vergelijkbare wijken elders in Nederland.  

We hebben in 2016 de Lemon-meting samen met de gemeente Dronten uitgevoerd, de 

verwachting is dat het definitieve rapport eind 2016 gereed is. Naast deze meting, 

gebruiken we vanzelfsprekend de signaleringen van onze medewerkers en die van onze 

samenwerkingspartners om een goed leefklimaat in de buurten en wijken te behouden of 

te realiseren. 
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5 Energiesprong 
 

5.1 Duurzame woningen 

Onze ambities: 

 Onze woningen zijn in 2030
3
 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: Door de modernisering van de Greente-Zuid vermindert het aantal 

woningen met een ongunstig energielabel (E/F/G) in 2017 met 37. 

 Na afronding van dit project is het percentage E, F en G-labels (volgens de methodiek 

van 2014) 0,6 procent van het totaal. Zie verder de actie: We ronden de modernisering 

van de Greente-Zuid af. Hiermee voldoen we aan de doelstelling uit het beleidsplan. 

 Door de modernisering van woningen in de Spelwijk vermindert het aantal woningen 

met een ongunstig energielabel (E/F/G) in 2018 met 18. Na afronding van de 

modernisering van de Spelwijk is het percentage E,F en G-labels 0,2 procent. Zie 

verder de actie: We starten met de uitvoering van de modernisering van Spelwijk. 

 Als alle moderniseringsprojecten zijn afgerond, hebben wij nog 4 woningen met een 

E/F/G label met het strategisch label “regulier onderhoud” en 7 woningen met E/F/G 

label die het strategisch label “verkoop” hebben. De bewoners van de eerstgenoemde 

4 woningen wilden niet meedoen in het moderniseringsproject van hun woning. Deze 

woningen worden bij verhuizing van de huidige bewoners alsnog aangepakt. 

 

Doelstellingen beleidsplan 

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

o 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.  

 

  

                                                        
3
 Zie ‘OFW op weg naar Energieneutraal in 2050’ (2015). Dit verwoordt ons energiebeleid voor de komende 

decennia en geeft richting aan ons handelen om tot een energieneutraal woningbezit te komen in 2050. In 

ons algemene beleidsplan (2012) was als ambitie verwoord dat onze woningen in 2030 energieneutraal 

zouden zijn. Maar gezien onze investeringsmogelijkheden, de door OFW (op verzoek van stakeholders) 

ruimer gekozen definitie voor energieneutraal (inclusief elektriciteitsgebruik en niet alleen verwarming en 

warmwater) en de huidige stand van de techniek is 2030 geen realistisch doel. We hebben er daarom voor 

gekozen aan te sluiten bij de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord voor duurzame groei (2013). 
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Actie: We besparen gemiddeld 30% aan gasverbruik per woning t.o.v. 2008. 

In 2015 hebben we de beleidsdoelstelling om in 2017 een gemiddelde besparing van 40% 

aan gasverbruik te realiseren (ten opzichte van het jaar 2000) al behaald. Na afronding 

van de modernisering van de Greente-Zuid is dit 43%. 

In 2017 realiseren we (door afronding van de modernisering van de Greente-Zuid) de 

beleidsdoelstelling om ten opzichte van 2008 een besparing van 30% te behalen. 

Afronding van de modernisering van de Greente-Zuid in 2017 geeft een besparing van 

30% ten opzichte van 2008.  

 

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: We behalen binnen energielabel B een gemiddelde Energie-Index van 1,25 

en voldoen daarmee aan het Convenant energiebesparing huursector. 

Door de modernisering van de Chaletwoningen in 2016 en de Greente-Zuid in 2017 krijgt 

ons woningbezit een gemiddelde Energie-index van 1,25 (volgens de EPA 

energielabelmethodiek 2014). Daarmee voldoen we ruim voor de gestelde datum (2020) 

aan het Convenant energiebesparing huursector. 

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. Daarom is het essentieel om het 

energieverbruik in de woningen laag te houden.  

Door onder andere modernisering van ons woningbezit is eind 2014 het gemiddelde 

energielabel al van een C-label naar een B-label
4
 gegaan (met een gemiddelde Energie-

Index van 1,3).  

 

Actie: We hebben de financiële mogelijkheid 

om op maximaal 200 van onze 

grondgebonden woningen zonnepanelen te 

plaatsen. 

Om in 2050 aan de ambitie te voldoen dat ons 

woningbezit energieneutraal is, nemen we 

diverse maatregelen waaronder het plaatsen van 

zonnepanelen (PV-panelen) op onze 

grondgebonden woningen. Het gaat om woningen 

met een bouwjaar van 1980 of jonger en 

gemoderniseerde woningen (). En daarnaast alle 

woningen die het strategisch label “Verkoop”  

                                                        
4
 Voor Energielabel B is een maximale Energie-index gehanteerd van 1,30. In het Convenant 

energiebesparing huursector is één van de doelstellingen dat alle corporatiewoningen in 2020 een 

gemiddeld energielabel B hebben (met een Energie-index van 1,25). Dat komt dan overeen met een 

besparing van het gebouw gebonden energieverbruik van 33% in 2020 ten opzichte van 2008. De Energie-

index-methodiek is per 1 januari 2015 gewijzigd. 
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hebben en nog niet zijn gemoderniseerd. Ook bij kopers zijn zonnepanelen populair. 

Daarom verdient een dergelijk investering zich waarschijnlijk terug.  

Het plaatsen van zonnepanelen is op verzoek van de huurder en tegen een beperkte 

vergoeding. Voorwaarde is daarnaast dat de woning, qua oriëntatie en schaduwwerking 

van bomen en gebouwen, geschikt is.  

In 2016 zijn we met een pilot gestart. Die gaan we evalueren. Bij positief resultaat en 

voldoende belangstelling bij huurders vervolgen we het plaatsen van PV-panelen. We 

hebben de financiële mogelijkheid om in 2017 op maximaal 200 woningen PV-panelen te 

plaatsen.  
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6 Duurzame organisatie 
 

6.1 Duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers 

Onze ambities: 

 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: We voeren een Medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. 

We voeren een Medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Dit doen we vierjaarlijks.  

 

Doelstelling beleidsplan 

We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

 

Actie: We voeren een Risico-inventarisatie en -evaluatie van de 

arbeidsomstandigheden uit.  

Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie brengen we (conform de Arbowet) de risico's en 

knelpunten op het gebied van de veiligheid en gezondheid bij OFW opnieuw in kaart. 

Hieruit volgt een plan van aanpak van verbeterpunten/te nemen maatregelen op het 

gebied van arbeidsomstandigheden binnen onze organisatie. Dit draagt bij aan veilige en 

gezonde arbeidsomstandigheden en daarmee aan het voorkomen van ongevallen, ziekte 

en arbeidsongeschiktheid van medewerkers. 

 

6.2 Efficiënte bedrijfsprocessen & continue ontwikkeling en innovatie 

Onze ambities: 

 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. 
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Doelstelling beleidsplan 

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

people, planet, profit.  

 

Actie: We vervangen ons primaire systeem. 

We gebruiken bij de uitvoering van onze bedrijfsprocessen al een behoorlijk aantal jaren 

een primair systeem (ERP-systeem SG Tobias). Dit systeem vervangen we, zodat het meer 

mogelijkheden biedt om onze de dienstverlening aan onze klanten te verhogen. In 2015 

zijn we gestart met de voorbereidingen van deze vervanging. De verwachting is dat we in 

2017 het systeem daadwerkelijk vervangen.  

Ook creëren we efficiency voordelen, doordat handmatige taken worden 

geautomatiseerd. Bedrijfsprocessen gaan daardoor dus veranderen en dit betekent ook 

voor medewerkers een andere manier van werken. De vervanging van het primaire 

systeem hangt onder meer samen met: 

o vernieuwen van onze website en klantportaal ,  

o het naar buiten verplaatsen van het server-park (‘outsourcen’), 

o vervangen van het digitale post- en archiveringssysteem,  

o het in 2016 vervangen van het woonruimteverdelingssysteem (aanbodmodel). 

 

Doelstelling beleidsplan 

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

 

Actie: Er vindt een maatschappelijke visitatie plaats. 

Per 1 juli 2015 is de maatschappelijke visitatie een wettelijke (vierjaarlijkse) verplichting 

voor woningcorporaties. Dit is vastgelegd in de Woningwet. Voor ons is dit de vierde 

visitatie.  

Een onafhankelijke commissie beoordeelt onze prestaties van de afgelopen vier jaar. 

Hebben we aan de maatschappelijke opgaven voldaan? Hoe vinden de stakeholders dat 

we het gedaan hebben? Hebben we onze ambities waargemaakt? Hoe staan we er 

financieel voor? Presteren we ‘naar vermogen’? Hoe hebben we invulling gegeven aan 

good governance? 

Enerzijds is de visitatie een instrument voor verantwoording naar stakeholders en 

toezichthouders. Anderzijds biedt de uitkomst van de visitatie ons handvatten ter lering 

en verbetering en input voor het nieuwe Ondernemingsplan van OFW. 

 

6.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

Doelstelling beleidsplan 

We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

 

Actie: 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 stage- en 

werkervaringsmogelijkheden bieden. We bieden daarom evenals vorig jaar aan minimaal 
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tien personen de kans om praktijkervaring 

op te doen in de vorm van een stage, dan 

wel een afstudeerstage/-onderzoek. 

 

Actie: 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 Maatschappelijke verankering 

Onze ambities: 

 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: We stellen een Ondernemingsplan op voor de beleidsperiode 2018-2022.  

In 2017 loopt ons beleidsplan af. We stellen in 2017 een nieuw Ondernemingsplan op 

waarin we vastleggen wat wij zien als onze maatschappelijke, operationele en financiële 

doelen.  

Het nieuwe plan zal veel elementen bevatten waarover we al met onze belanghouders 

(waaronder gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging) overleg hebben 

gevoerd (of nog voeren). De input van belanghouders is verwerkt in recente 

beleidsnotities als: OFW Basiskwaliteit (2015), OFW op weg naar Energieneutraal (2016) en 

de transformatieopgave voor ons woningbezit voor de komende tien jaren zoals die 

omschreven is in de Wensportefeuille (2016). Ook hebben we het visiedocument ‘OFW op 

weg naar de toekomst’ (2016) uitgezet onder belanghouders, andere relaties en 

medewerkers met de vraag om een reactie. 
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Vanzelfsprekend wordt op een aantal beleidsterreinen nog verder doorgedacht en 

gesproken. Denk bijvoorbeeld aan: nadere concretisering van de Wensportefeuille, wijzen 

waarop we de dialoog met onze belanghouders voeren, OFW als netwerkorganisatie, visie 

op leefbaarheid, ontwikkelingen in de zorg, inspelen op de vergrijzing, de rol van 

digitalisering en de toepassing van duurzame materialen/technische ontwikkelingen. Ook 

kunnen uit de visitatie van 2017 aandachtspunten komen die we meenemen in het 

nieuwe Ondernemingsplan. Tot slot: ook niet onbelangrijk in de keuzes die we (kunnen) 

maken zijn de uitkomsten van de Tweede Kamer verkiezingen die in maart 2017 

plaatsvinden en de vorming van een nieuwe regering en diens prioriteiten. 

 

Actie: We organiseren het overleg met onze belanghouders. 

Naast het reguliere overleg met belanghebbende partijen, organiseren we een (jaarlijks 

terugkerend) overleg met de belanghouders. Daarbij staan we open voor feedback en 

discussie over de keuzes die we maken. Van de dialoog/discussie doen we verslag.  

In 2016 was er beperkte belangstelling voor de bijeenkomst. We hebben toen besloten het 

niet door te laten gaan. We onderzoeken waar de behoefte van onze belanghouders ligt 

en in welke dialoogvorm dit in 2017 zou kunnen plaatsvinden.  
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7 Kengetallen 
 

  Begroot 

2017 

Prognose 

2016 

Gerealiseerd 

2015 2014 2013 

Omvang woningbezit DAEB           

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.349 4.382 4.421 4.400 4.379 

Verkoop 29 33 39 19 15 

Sloop 0 0 0 0 0 

Samenvoeging 0 0 1 5 4 

Aankoop 0 0 0 1 0 

Oplevering nieuwbouw 9 0 0 37 39 

Mutatie Niet Daeb naar DAEB 0 0 1 7 1 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.329 4.349 4.382 4.421 4.400 

            

Verzorgingshuis 76 76 76 76 76 

Studenteneenheden 280 280 280 280 280 

Totaal overige woongebouwen 356 356 356 356 356 

            

Bedrijfsruimten en maatschappelijk 

vastgoed 

12 12 12 12 7 

Garages 0 0 0 63 68 

Totaal overige verhuureenheden 12 12 12 12 7 

            

Totaal verhuureenheden DAEB 4.697 4.717 4.750 4.789 4.763 

            

Omvang woningbezit Niet DAEB           

Woningen in exploitatie per 1 januari 18 20 21 30 31 

Verkoop 1 2 0 2 0 

Mutatie Niet DAEB naar DAEB 0 0 1 7 1 

Woningen in exploitatie per 31 december 17 18 20 21 30 

            

Bedrijfsruimten en maatschappelijk 

vastgoed 

14 14 14 15 15 

Garages 57 57 112 82 100 

Totaal overige verhuureenheden 71 71 126 97 115 

Totaal verhuureenheden Niet DAEB 88 89 146 118 145 
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 Begroot  Prognose Gerealiseerd 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Balans en winst- en verliesrekening                         

(x € 1.000) 

       

1.       Eigen vermogen * 213.499 190.150 34.090  21.883 18.748 

2.       Jaarresultaat na belastingen * 23.349 19.796 12.207 3.135 -4.321 

            

Algemeen           

1.       ICR 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 

2.       DSCR 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 

3.       LTV (leningen versus 

bedrijfswaarde)  

66% 66% 68% 67% 66% 

4.      Dekkingsratio (leningen versus 

marktwaarde) * 

53% 56 % 45% 48% 47% 

5.       Solvabiliteit op basis van 

marktwaarde * 

31% 27 % 24% 31% 30% 

 

* De waardering van het bezit vindt voor de jaren 2016 en 2017 plaats tegen marktwaarde in 

verhuurde staat, voor de jaren 2013 tot en met 2015 vindt de waardering plaats tegen historische 

kostprijs. De vergelijkende cijfers wijken hierdoor af. 
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8 Uitgangspunten 
 

8.1 Woningwet 

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. De nieuwe richtlijn geldt met 

ingang van het verslagjaar 2016. Enkele maatregelen uit de Woningwet die gevolgen hebben voor 

de financiële inrichting van een corporatie zijn: 

 

- Splitsing DAEB/niet-DAEB-bezit  

OFW kiest voor een administratieve splitsing van het DAEB- en niet DAEB-bezit. Het 

voorlopig splitsingsvoorstel is uitgewerkt en is na goedkeuring door de RvC voorgelegd 

aan de Huurders Belangen Vereniging en de gemeente Dronten. Beide takken zijn 

financieel levensvatbaar. Het voorlopig splitsingsvoorstel moet uiterlijk 15 december 2016 

ter beoordeling ingeleverd worden bij de Aw. Het definitieve voorstel scheiding daeb/niet-

daeb dient per 1 juli 2017 ingeleverd te worden.  

 

- Toepassing van de marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag in de 

jaarrekening voor het woningbezit.  

In de begroting vindt de waardering van sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie 

tegen marktwaarde in verhuurde staat plaats, in 2015 en voorgaande jaren vond de 

waardering plaats tegen historische kostprijs Voor de berekening van de marktwaarde 

voor het woningbezit is de basisvariant gehanteerd waarbij op basis van een 

modelmatige berekening de waarde wordt vastgesteld. De marktwaarde van 

bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed is door middel van taxaties vastgesteld. 

 

8.2 Beoordeling door Autoriteit woningcorporaties (Aw)  

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op de corporaties. De uitgangspunten zijn 

dat zowel de DAEB als de niet-DAEB tak zelfstandig levensvatbaar en financierbaar zijn. Dit wordt 

getoetst met behulp van een aantal door de Aw gedefinieerde kengetallen. Onderstaand wordt 

per kengetal aangegeven wat het beoogde doel is. 

ICR:   Voldoende operationele kasstromen genereren om renteverplichtingen te kunnen  

voldoen. 

DSCR:  Voldoende operationele kasstromen genereren om rente- en  

aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. 

Dekkingsratio: De verhouding tussen de schuldpositie en de onderpandwaarde van het bezit op  

basis van marktwaarde in verhuurde staat is voldoende. 

LTV:   Genereren van voldoende operationele kasstromen ten opzichte van de  

schuldpositie, uitgaande van continuïteit in de exploitatie. 

Solvabiliteit: Het aandeel eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen voldoende. 

 

De kengetallen worden berekend voor zowel Daeb, Niet-Daeb als Daeb&Niet-Daeb gezamenlijk. 

De kengetallen van de Daeb&Niet-Daeb zijn berekend op basis van geconsolideerde cijfers van 

Daeb en Niet-Daeb afzonderlijk. Door de consolidatie kan de som van Daeb en niet Daeb 

afwijken van hetgeen onder DAEB&niet Daeb staat.  
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Waardering van het woningbezit vindt plaats tegen marktwaarde in verhuurde staat in 

tegenstelling tot de jaarrekening van voorgaande jaren waarbij waardering plaatsvond tegen 

historische kostprijs. Gevolg van deze stelselwijziging is een fors verschil tussen de vergelijkende 

cijfers in de diverse overzichten. 

Bij diverse kengetallen wordt gerekend met kasstromen. In de door de Aw gedefinieerde 

kengetallen worden de kasstromen op verschillende grondslagen gedefinieerd. Per kengetal 

wordt aangegeven hoe de kasstromen bepaald zijn. 

Op basis van deze begroting zijn de kengetallen voor DAEB, Niet-DAEB en DAEB/niet-DAEB als 

volgt berekend: 

 

- ICR  

x € 1.000 DAEB Niet-DAEB  DAEB/     

Niet-DAEB 

Operationele kasstromen 8.600 536  9.136 

Bij: rentelasten 9.503 77  9.503 

Af: rentebaten 77 0  0 

Operationele kasstromen voor 

rentelasten (a) 

18.026 613  18.702 

Rentelasten (b) 9.503 77  9.503 

ICR, verhouding (a) : (b) 1,9 8,0  2,0 

Minimaal vereist 1,4 1,8  1.4 

 

- DSCR 

(x € 1.000)  DAEB 

Kasstroom tbv DSCR bepaling* A 18.662 

Rente-uitgaven  B 9.426 

Verkoopopbrengst              

(cumulatief 5 jaar)  

 

C 

 

3.626 

Restwaarde portefeuille D 23.645 

   

Langlopende schulden per 31-12-16 E 243.589 

Gemiddelde restant-levensduur van 

de portefeuille 

 

F 

 

29 

   

Theoretisch aflossingsniveau G=(E-C-D)/F 7.459 

   

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

Minimaal vereist  1,0 
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(x € 1.000)  Niet-DAEB  DAEB/ 

Niet-DAEB 

Kasstroom tbv DSCR bepaling* A 613  19.275 

Rente-uitgaven  B 77  9.503 

Aflossingen C 338  7.797 

     

DSCR D=A/(B+C) 1,5  1,1 

Minimaal vereist  1,0  1,0 

 

*De kasstroom tbv DSCR is gecorrigeerd met normatieve onderhoudskosten. 

 

- Dekkingsratio 

Voor de DAEB-tak is zowel een bruto als een netto dekkingsratio berekend. Bij het bruto-

percentage wordt geen rekening gehouden met de interne lening. Bij het netto-

percentage is de interne lening gesaldeerd met de nominale schuldpositie.  

De dekkingsratio per 31-12-2017 is als volgt berekend: 

(x € 1.000)  DAEB Niet 

DAEB 

 DAEB/  

Niet-DAEB 

Leningen stichting OFW  A 241.316 2.243  241.316 

Interne lening B 2.243 -  - 

Marktwaarde vastgoed C 446.040 8.834  454.874 

      

Dekkingsratio bruto A/C 54,1% 25,4%  53,1% 

Dekkingsratio netto (A-B)/C 53,6%    

      

Maximum-norm  70% 70%  70% 

 

- LTV 

Voor de DAEB-tak wordt zowel een bruto als netto LTV berekend. Bij het bruto-

percentage DAEB wordt geen rekening gehouden met de interne lening. Bij het netto-

percentage DAEB is de interne lening in mindering gebracht. De LTV per 31-12-2017 is als 

volgt berekend: 

(x € 1.000)  DAEB Niet 

DAEB 

 DAEB/  

Niet-DAEB 

Leningen stichting OFW  A 241.316 2.243  241.316 

Interne lening B 2.243 -  - 

Bedrijfswaarde C 355.759 10.225  365.985 

      

LTV bruto A/C 67,8% 21,9%  65,9% 

LTV netto (A-B)/C 67,2%    

      

Maximum-norm  75% 75%  75% 
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- Solvabiliteit 

De solvabiliteit voor de DAEB is berekend door het eigen vermogen op basis van 

marktwaarde minus volkshuisvestelijke beklemming te delen op het balanstotaal minus 

volkshuisvestelijke beklemming. De marktwaarde met volkshuisvestelijke beklemming 

wordt berekend op basis van de marktwaarde verhuurde staat, waarbij de markthuur is 

vervangen door de streefhuur.  

x € 1.000 DAEB Niet-DAEB  DAEB/     

Niet-DAEB 

Eigen vermogen minus 

volkshuisvestelijke beklemming 

116.405 7.601  116.405 

Balans minus volkshuisvestelijke 

beklemming 

369.831 11.845  371.827 

     

Solvabiliteit  31,5% 64,2%  31,3% 

     

Minimale-norm 20% 40%   

Maximale-norm n.v.t. 60%*   

* Norm geldt bij start scheiding 

 

8.3 Vennootschapsbelasting 

De aangiften vennootschapsbelasting zijn tot en met 2015 ingediend bij de Belastingdienst. De 

aanslagen tot en met 2012 zijn zonder correcties inmiddels definitief opgelegd. 

De verschuldigde vennootschapsbelasting voor 2017 is als volgt berekend: 

 

 (x € 1.000) 

Resultaat voor belastingen (commercieel) 24.165 

Af: waardeveranderingen materiële vaste activa -13.954 

Af: woningverkopen bestaand bezit (vorming 

herinvesteringsreserve) 

-1.038 

Af: onderhoud begrepen in modernisering  -6.016 

Af: overige verschillen -232 

Bij: sectorspecifieke heffingen (saneringssteun) 327 

Bij: verlies verkoop woningen 53 

Fiscale winst 3.305 

Te betalen vennootschapsbelasting  816 

 

De Belastingdienst heeft aan de hand van een door OFW gemaakte verdeling voor onderhoud en 

verbetering bij een moderniseringsproject een definitief standpunt hierover ingenomen. Bij 

moderniseringsprojecten (ook toekomstige) wordt volgens dit standpunt 21% als verbetering en 

79% als onderhoud aangemerkt. Bij de bovenstaande berekening van de fiscale winst is hiermee 

rekening gehouden.  
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De fiscale winst over 2017 kan worden verrekend met in het verleden opgebouwde 

compensabele verliezen. De compensabele verliezen zijn als volgt opgebouwd: 

 

x € 1.000  

Compensabele verliezen t/m 31 december 2016 17.366 

Af: fiscale winst 2017 (prognose) -3.305 

Compensabele verliezen t/m 31 december 2017 14.061 

 

8.4 Huurverhoging/huurderving 

De huursombenadering wordt in 2017 ingevoerd. Dit betekent dat de gemiddelde 

huursomstijging (inclusief harmonisatie) inflatie plus 1% mag bedragen. De inflatie over 2016 

wordt door de Aw ingeschat op 0,2%. De maximale huursomstijging over 2017 bedraagt dan 

1,2%. 

Gezien de beperkte, gerealiseerde jaarlijkse huurverhoging over 2016 van 1,1% voor de 

doelgroep gaan we voor 2017 van een huurverhoging van 1,2% uit (0,6% jaarlijkse huurverhoging, 

0,3% extra door inkomensafhankelijke huurverhoging en 0,3% harmonisatie).  

De huurderving  bedraagt 1% van de huuropbrengsten. 

 

8.5 Overige uitgangspunten 

In het beoordelingskader scheiding van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) wordt voor 2017 

uitgegaan van de volgende stijgingspercentages voor de variabele lasten, loonstijging en 

bouwkostenstijging. 

Stijging variabele lasten 0,6% 

Loonstijging   1,6% 

Stijging onderhoudslasten 1,6% 

 

8.6 Rente nieuwe financieringen 

Voor kortlopend krediet heeft OFW een kredietfaciliteit, die in de vorm van kasgeldleningen en/of 

rekeningcourantkrediet kan worden opgenomen. Daarnaast maakt OFW gebruik van roll-

overleningen op basis van de Euribor (1-, 3- en 6-maands). Vrijwel alle roll-overleningen zijn 

gefixeerd door middel van een payersswap. De afgesloten payersswaps hebben geen clausules 

voor marktwaardeverrekening. 

 

Voor nieuwe financieringen wordt door Aw voor het jaar 2017 een rentepercentage van 0,85% 

ingeschat. 

 

8.7 Onrendabele investeringen 

De ingrepen in het bestaande bezit en de nieuwbouw zijn gebaseerd op de planning van de 

wensportefeuille. Voor de nieuwbouwprojecten is bij de bepaling van de onrendabele 

investeringen uitgegaan van een inschatting van de marktwaarde in verhuurde staat.  

De geraamde grond- en bouwkosten is afgezet tegenover de ingeschatte marktwaarde. Het 

verschil tussen de grond- en bouwkosten is als onrendabele investering in de 

meerjarenbegroting verantwoord. Bij woningverbetering (modernisering en schilmodernisering) 

wordt ervan uitgegaan dat de volledige investering onrendabel is. De marktwaarde in verhuurde 

staat zal naar verwachting namelijk niet toenemen als gevolg van de woningverbetering. 
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8.8 Ontwikkeling marktwaarde 

Voor de ontwikkeling van de marktwaarde van sociaal en commercieel vastgoed is uitgegaan van 

de verwachte leegwaardestijging conform het beoordelingskader van de Aw. Deze stijging van de 

marktwaarde (leegwaardestijging) is begroot op 4,5%. 

 

8.9 Sectorspecifieke heffingen 

Verhuurderheffing 

In de begroting 2017 is rekening gehouden met de verhuurderheffing. De verhuurderheffing 

wordt berekend over de WOZ-waarde van zelfstandige woningen met een huurprijs tot € 710,68 

per maand. Het tarief voor 2017 bedraagt € 5,36 per € 1.000 WOZ-waarde. Voor 2017 is een 

bedrag van € 2.914.000 aan verhuurderheffing opgenomen. 

 

Heffing saneringssteun 

Jaarlijks kan een heffing voor saneringssteun worden opgelegd, die gebaseerd is op een 

percentage (maximum 5%) van de jaarhuuropbrengst. Het WSW heeft aangegeven dat voor 2017 

1% van de huuropbrengsten van woongelegenheden moet worden meegenomen. Voor 2017 is 

een bedrag van € 328.000 aan saneringsheffing opgenomen. 

 

8.10 Verkoopresultaten 

OFW heeft een verkoopplan voor de verkoop van bestaande huurwoningen. De woningen uit het 

verkoopplan worden verkocht aan de zittende huurder (bij gebleken interesse) of bij verhuizing. 

In de winst- en verliesrekening is rekening gehouden met de verwachte verkoopopbrengst onder 

aftrek van de boekwaarde op basis van marktwaarde verhuurde staat. Het aantal begrote 

verkopen voor 2017 bedraagt 30 woningen. 

 

In deze meerjarenprognose gaan we ervan uit dat bij een kwart van de verkochte woningen een 

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

woning.  

 

8.11 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 

uitgesplitst: 

- reparatieonderhoud; onderhoud vanwege meldingen van bewoners 

- verhuisonderhoud; onderhoud vanwege verhuizingen 

- preventief onderhoud; voorkomen van storingen en reparatiemeldingen 

- individueel dynamisch onderhoud 

- planmatig (cyclisch) onderhoud 

 

In de begroting 2017 is met de volgende budgetten voor onderhoud rekening gehouden:  
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Reparatie- en verhuisonderhoud 

 

Reparatieonderhoud (x € 1) Begroting 

2017 

Begroting 

2016 

Reparaties woningen, kamers en garages 785.600 785.600 

 

 

Verhuisonderhoud (x € 1) Begroting 

2017 

Begroting 

2016 

Verhuizingen woningen en kamers  693.000 709.500 

 

Het budget voor reparatieonderhoud is ten opzichte van 2016 gelijk gebleven. Het aantal 

verhuizingen in 2017 is begroot op 420 (2016: 430). De gemiddelde kosten per verhuizing is 

begroot op € 1.650. Het budget verhuisonderhoud is met € 16.500 verlaagd omdat de 

verwachting is dat het aantal verhuizingen vermindert.  

 

8.12 Preventief onderhoud 

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 2017 bedraagt  

€ 691.092 (2016: € 684.567). 

 

8.13 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 

- asbestsanering 

 

Voor de badkamervernieuwing en keukenvervanging worden huurders verschillende 

keuzemogelijkheden geboden. Voor het jaar 2017 is de vernieuwing van 47 badkamers (2016: 47) 

en 120 keukens (2016: 120) gebudgetteerd.  

 

Bij verhuizingen en reparatieverzoeken heeft het verwijderen van asbesthoudende materialen of 

asbestresten in een woning extra aandacht. Het saneren van de asbest gaat vanwege 

veiligheidsmaterialen gepaard met relatief hoge kosten. Daarnaast start OFW in 2017 met het 

projectmatig verwijderen van asbest. Afgelopen jaar is inzichtelijk gebracht waar en in welke 

woningen asbest is verwerkt. Om die reden is het budget voor asbestsanering verhoogd. 
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Het budget voor individueel dynamisch onderhoud is als volgt opgebouwd: 

 

(x € 1) Begroting 

2017 

Begroting 

2016 

Keukenvervanging  526.350 502.150 

CV-onderhoud buiten het contract 78.650 78.650 

Vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 108.900 108.900 

Badkamervernieuwing 692.000 718.135 

Asbestsanering 340.000 100.000 

Totaal  1.745.900 1.507.835 

 

De totale kosten voor planmatig onderhoud (projectmatig) voor 2017 zijn begroot op € 1.363.106 

(2016: € 1.710.516). Een overzicht van de planmatig onderhoudswerkzaamheden is weergegeven 

in bijlage 1. 

 

Het totale budget 2017 voor planmatig onderhoud, inclusief dynamisch onderhoud is als volgt: 

(x € 1) Begroting 

2017 

Begroting 

2016 

Planmatig onderhoud (projectmatig) 1.363.106 1.710.516 

Individueel dynamisch onderhoud (exclusief 

badkamervernieuwing) 

 

1.053.900 

 

789.700 

Totaal  2.417.006 2.500.216 

 

8.14 Resultaat deelnemingen 

Het resultaat deelnemingen is op nihil gesteld. De activiteiten in de deelnemingen beperken zich 

tot VVE-beheer. Naar verwachting zullen de opbrengsten en kosten gering zijn.  
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9 Begroting 2017 DAEB & niet-DAEB categoraal  
x € 1.000 Begroting 

2017 

Prognose 

2016 

Begroting 

2016 

Bedrijfsopbrengsten    

Huren 32.162 32.198 31.959 

Vergoedingen 1.000 1.000 1.000 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille * 985 1.235 1.767 

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

Overige bedrijfsopbrengsten 300 300 300 

Som der bedrijfsopbrengsten 34.447 34.733 35.026 

    

Bedrijfslasten    

Afschrijving materiële vaste activa * 493 422 8.038 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 

* 

5.633 739 704 

Lonen en salarissen 2.470 2.240 2.455 

Sociale lasten 370 242 390 

Pensioenlasten 365 368 435 

Onderhoudslasten 3.981 3.983 4.074 

Leefbaarheid 50 40 50 

Lasten servicecontracten 1.000 1.000 1.000 

Overige bedrijfslasten 3.319 3.148 3.349 

Sectorspecifieke heffingen 3.242 2.710 2.710 

Som der bedrijfslasten 20.923 14.153 23.205 

    

Bedrijfsresultaat 13.524 20.580 11.821 

    

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille ** 

 

19.587 

 

11.258 

 

0 

    

Financiële baten en lasten    

Opbrengst financiële vaste activa 0 0 27 

Rentebaten 0 2 0 

Rentelasten 8.946 9.854 9.789 

    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 24.165 21.247 2.059 

    

Belastingen -816 -1.451 -1.060 

Resultaat deelnemingen 0 0 -31 

    

Resultaat na belastingen 23.349 19.796 968 

* Als gevolg van waardering van het woningbezit tegen marktwaarde in verhuurde staat wijken 

de vergelijkende cijfers af. 

** Door invoering van de Woningwet dient jaarlijks de marktwaarde verhuurde staat te worden 

geactualiseerd. De Aw bepaalt de parameters voor actualisatie van de marktwaarde. In de 

begroting 2016 was deze waardemutatie nog niet bekend.   
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10 Begroting 2017 DAEB & niet-DAEB functioneel model 
x € 1.000 Begroting 2017 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille  

Huuropbrengsten 32.162 

Opbrengsten servicecontracten 1.000 

Lasten servicecontracten -1.000 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -6.119 

Lasten onderhoudsactiviteiten -3.981 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.647 

Som der bedrijfsopbrengsten 18.415 

  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 3.750 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -2.765 

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 985 

  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -5.633 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.587 

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13.954 

  

Netto resultaat overige activiteiten  

Opbrengst overige activiteiten 300 

Kosten overige activiteiten 493 

Totaal netto resultaat overige activiteiten -193 

  

Leefbaarheid -50 

  

Financiële baten en lasten  

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 77 

Rentelasten en soortgelijke kosten 9.023 

Totaal financiële baten en lasten -8.946 

  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 24.165 

  

Belastingen -816 

Resultaat deelnemingen 0 

  

Resultaat na belastingen 23.349 
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11 Kasstromen 2017 DAEB & niet-DAEB 
x € 1.000 Begroting 

2017 

Prognose 

2016 

Begroting 

2016 

Operationele kasstromen    

Ontvangsten    

Huren 32.135 32.198 31.932 

Vergoedingen 1.000 1.000 1.000 

Overige bedrijfsontvangsten 300 300 300 

Renteontvangsten - 2 28 

Saldo ingaande kasstromen 33.435 33.500 33.260 

    

Uitgaven    

Lonen en salarissen 2.470 2.235 2.455 

Sociale lasten 370 245 390 

Pensioenlasten 365 370 435 

Onderhoudsuitgaven 3.981 3.983 4.074 

Overige bedrijfsuitgaven 3.319 3.148 3.349 

Leefbaarheid 50 40 50 

Servicecontracten 1.000 1.000 1.000 

Rente-uitgaven 9.503 10.131 10.093 

Sectorspecifieke heffingen 3.242 2.710 2.710 

Vennootschapsbelasting 0 0 0 

Saldo uitgaande kasstromen 24.300 23.862 24.556 

    

Kasstromen uit operationele activiteiten 9.135 9.638 8.704 

    

(Des)investeringskasstromen    

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen -3.610 -5.269 -2.850 

Verkoopontvangsten VOV-woningen/grond de Voor - -581 0 

Woningverbetering woningen 10.248 4.888 6.729 

Aankoop woning 0 132 0 

Investeringen overig 894 465 735 

Kasstroom uit (des)investeringskasstromen (negatief) 7.532 -365 4.614 

    

Financieringskasstromen    

Aflossingen -22.251 -29.270 -20.195 

Nieuwe leningen 19.978 19.500 15.191 

Saldo financieringskasstromen  -2.273 -9.770 -5.004 

    

Totaal kastromen (mutatie liquide middelen) -670 231 -914 
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12 Toelichting begroting 2017 
In hoofdstuk 9 is een specificatie van het begrote resultaat over 2017 opgenomen. In hoofdstuk 

10 is de winst- en verliesrekening op basis van het functioneel model opgenomen. Hoofdstuk 11 

geeft een overzicht van de kasstromen van stichting OFW. In bijlagen 2 en 3 zijn de specificaties 

van de investeringen ten dienste van en de kosten van de werkorganisatie opgenomen. Bijlage 4 

geeft de overige bedrijfslasten en lasten onderhoud weer. 

 

12.1 Begroting 2017 

Het resultaat na belastingen van stichting OFW over 2017 wordt begroot op € 23.349.000 positief.  

 

In de Uitgangspunten van deze begroting is de berekening van de fiscale druk over 2017 

opgenomen. De verschillen tussen de commerciële en fiscale winstberekening zijn nader 

uiteengezet. Gegeven de uitgangspunten van de begroting ontstaat er over 2017 een fiscale winst 

van € 3.305.000. Dit bedrag wordt gecompenseerd met de opgebouwde verliezen uit voorgaande 

jaren. 

De kasstromen van stichting OFW zijn in hoofdstuk 11 ‘Kasstromen 2017’ weergegeven. In 2017 

bedraagt de aflossingsverplichting op bestaande leningen circa € 22 miljoen.  De nieuwe 

financieringsbehoefte voor 2017 is € 19.978.000. In het treasuryjaarplan 2017 wordt de invulling 

van  de financieringsbehoefte nader uitgewerkt.  

 

12.2 Bedrijfsopbrengsten 

Bij de invoering van de huursombenadering in 2017 mag de gemiddelde huursomstijging inflatie 

plus 1% bedragen. De Aw schat de inflatie over 2016 in op 0,2%. De gemiddelde huurverhoging 

voor 2017 bedraagt 1,2%. Overige uitgangspunten zijn in hoofdstuk 8 ‘Uitgangspunten’ 

uitgewerkt. 

  

Onder de post ‘netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille’  is rekening gehouden met de 

verwachte verkoop van bestaande huurwoningen op basis van het verkoopplan. Per 31 

december 2016 is het aantal te verkopen woningen volgens het verkoopplan circa 600. 

In de begroting 2017 wordt uitgegaan van de verkoop van 30 bestaande woningen. Het begrote 

resultaat uit de verkoop van bestaande huurwoningen bedraagt € 985.000. Dit resultaat is als 

volgt opgebouwd: 

Verkoopopbrengst 30 * € 125.000 =    € 3.750.000 

Af: boekwaarde o.b.v. marktwaarde verhuurde staat  € 2.765.000 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille   €    985.000 

 

In deze begroting gaan we ervan uit dat bij een kwart van de verkochte woningen een 

starterslening wordt verstrekt. Het totaal van de startersleningen wordt ingeschat op € 140.000. 

In de kasstroomprognose is hier rekening mee gehouden. 
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Jaarlijks wordt de marktwaarde voor het woningbezit geactualiseerd. De waardemutatie wordt 

weergegeven onder de post “Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. De 

stijging van de marktwaarde in verhuurde staat wordt bepaald door de Aw en is voor 2017 

vastgesteld op 4,5%. Dit heeft tot gevolg dat in de begroting 2017 de waarde van het vastgoed 

stijgt met  € 19.587.000. 

 

12.3 Bedrijfslasten 

De afschrijvingen vinden plaats op activa ten dienste van de exploitatie. Met de invoering van de 

nieuwe woningwet wordt het sociaal en commercieel vastgoed gewaardeerd op marktwaarde 

verhuurde staat.  Afschrijvingen op sociaal en commercieel vastgoed vinden niet meer plaats. 

Alleen op activa ten dienste van de exploitatie wordt nog afschreven.  

 

Bij nieuwbouw wordt het verschil tussen de investering en de verwachte marktwaarde verhuurde 

staat als onrendabele investering aangemerkt. Investeringen in moderniseringen worden geheel 

als onrendabel geboekt. Dit omdat de marktwaarde van de te moderniseren woningen 

nauwelijks toeneemt.  

De specificatie van de overige waardeveranderingen in 2017 is als volgt. 

Ombouw kantoorpand Vitree naar 9 appartementen  1.001.000 

Modernisering Spelwijk 3.000.000 

Badkamers 692.000 

PV-projecten 940.000 

Totaal  5.633.000 

 

Voor de investeringen van het project de Greente-Zuid (95 woningen) is reeds voor een bedrag 

van € 4.615.000 een voorziening voor onrendabele investeringen getroffen. 

12.4 Kosten werkorganisatie 

Personeelskosten 

Het aantal FTE (full-time-equivalenten) bedraagt over 2017 47,3 (2016: 47,7). Bij het bepalen van 

het aantal FTE is rekening gehouden met het ouderschapsverlof dat in 2017 door medewerkers 

opgenomen wordt. 

 

Huisvestingskosten 

De kosten van het bedrijfsgebouw aan de Noord 47 in Dronten zijn onder de post 

‘Huisvestingskosten’ opgenomen. 

 

Kosten werkorganisatie 

In bijlage 3 zijn de kosten van de werkorganisatie opgenomen.   
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Bijlagen 
Bijlage 1 - Jaarplanning planmatig onderhoud 

Complexnaam Adressen Plaats Aantal Handeling 

- SEN. WON. DE 

VENDELIER 

De Vendelier 26 t/m 48 SWIFTERBANT 12 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

- GAR. MORINEL - 

OEVERLOPER 

De Oeverloper 355At/m 355H, 

De Morinel 268A t/m 268F, 

362A t/m 362F 

DRONTEN 20 Groot schilderwerk 

Herstel 

betimmering/ramen/deuren 

Vervangen dakbedekking 

Voegwerk herstel 

- MORINEL - KIEVIT De Kievit 4 t/m 30, 34 t/m 64, 

De Morinel 258 t/m 268, 296 

t/m 304, 324 t/m 334, 338 t/m 

360, 366 t/m 384, 414, 420 t/m 

444, De Oeverloper 367 t/m 381 

DRONTEN 90 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

- MORINEL - KIEVIT De Morinel 258 t/m 268, 350 

t/m 360, De Oeverloper 367 t/m 

381 

DRONTEN 20 Vervangen dakbedekking 

(grenzend aan garage) 

- DE KIEVIT De Kievit 74 en De Oeverloper 

445 

DRONTEN 2 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

- SEN. WON. DE MORINEL De Morinel 270 t/m 276, 308 

t/m 322, 406 t/m 412, De 

Oeverloper 437 t/m 443 

DRONTEN 20 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

Herstel ramen/deuren 

Voegwerk herstel 

Onderhoud pannendak 

- SEN. WON. 

KOOLZAADHOF 

Koolzaadhof 27 t/m 53, 146 t/m 

158 

BIDDINGHUIZEN 21 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

Herstel ramen/deuren 

Onderhoud voetpad 

- KOOLZAADHOF Koolzaadhof 55 t/m 67, 71 t/m 

89, 82, 84, 88 t/m 98, 93 t/m 

105, 106 t/m 110, 120, 192 t/m 

196, 200 

BIDDINGHUIZEN 40 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

- SPARLINGHOF - 

LANCASTERDR. 

Sparlinghof 1 t/m 123, 

Lancasterdreef 116 t/m 148 

DRONTEN 79 Groot schilderwerk 

Vervangen 

dakgoten/hemelwaterafvoer

en 

Herstel 

betimmering/ramen/deuren 

Reinigen div. onderdelen 

Vervangen 

verlichtingsarmaturen 

- DE GRUTTO 54-58 De Grutto 54 t/m 58 DRONTEN 3 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

- DE TAS De Tas 1 t/m 55 BIDDINGHUIZEN 55 Groot schilderwerk 

- GREENTE NOORD Koraalstraat 6, 8, 12 t/m 16, 

Granietstraat 4 t/m 8, 12 t/m 16 

SWIFTERBANT 11 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

Herstel schoorstenen 

- GREENTE NOORD De Greente 1 t/m 37, De Lange 

Streek 31 t/m 53 

SWIFTERBANT 31 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

- 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 44 Groot schilderwerk 

Onderhoud gevelstucwerk 

Reinigen div. onderdelen 

- BAZALTSTRAAT - Bazaltstraat 1 t/m 23, SWIFTERBANT 30 Groot schilderwerk 



 

 

Pagina | 37  

 

 

ZUIDSINGEL Gletsjerstraat 24 t/m 32, 

Keileemstraat 26, Zuidsingel 2 

t/m 8, 12, 18 t/m 30 

Goten schoonmaken 

- BLOEMENBUURT Anemoonstraat 3, 17, 

Crocusstraat 3,6,8,11, 

Dahliastraat 9, Gladioolstraat 

2,6,8, Hyacintstraat 5,19, 

Irisstraat 7,9, Narcisstraat 4, 

Ranonkelstraat 21, Tulpstraat 8 

SWIFTERBANT 17 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

Onderhoud gevelbekleding 

bergingen 

- DE VENDELIER Het Blazoen 2, 10, De Vendelier 

4, 16 

SWIFTERBANT 4 Groot schilderwerk 

Goten schoonmaken 

Herstel betimmering 

Voegwerk herstel 

Herstel schoorstenen 

Onderhoud 

pannendak/dakvensters 

Vervangen dakgoten en 

hemelwaterafvoeren 

Vervangen dakbedekking 

bergingen 

Onderhoud gevelbekleding 

bergingen 

Onderhoud achterpaden 

- HET ERF  

- SEN. WON. 

ROSMOLEN/ZAAIVIOOL  

- AKKERHOF/KOPAKKER/ 

WENDAKKER 

- LUCERNEHOF 

- EDUCATIEF CENTRUM  

Het Erf 17 t/m 61, 70 t/m 78, 

Het Gareel 16 t/m 24, Het 

Lamoen 1 t/m 4, 9 t/m 16, De 

Teugel 2,4, 9,10 

Rosmolen 17 t/m 41, Zaaiviool 

24 t/m 52 

Akkerhof 38 t/m 62, Kopakker 5, 

7, 15 t/m 35, Wendakker 3t/m 7, 

11, 13, 17 t/m 37, 36 

Lucernehof 3, 13, 19 t/m 35, 39 

t/m 47, 51 t/m 83, 89, 93, 4 t/m 

40, 46 t/m 62, 66, 68, 80, 98, 

104, 106, 112, 118, 122, 126 t/m 

132, 136 t/m 142, 146 t/m 158, 

164 t/m 168, 178, 186, Akkerhof 

1 

BIDDINGHUIZEN 191 Bijwerkbeurt schilderwerk 

Goten schoonmaken 

- WALVISSTR. - KAMPANJE Baskenstraat 5 t/m 11, 15, 19 

t/m 33, Commandeurstraat 1 

t/m 31, 2 t/m 12, 18, 32, 

Harpoenierstraat 1 t/m 9, 13, 

17, 19, 23 t/m 31, Kampanje 1 

t/m 15, 21 t/m 49, Walvisstraat 

4 t/m 14, 20 t/m 30 

DRONTEN 91 Bijwerkbeurt schilderwerk 

Goten schoonmaken 

- DE BOEG De Stag 13 t/m 27, 31 t/m 33, 35 

t/m 38, 39 t/m 46 , 51 t/m 54, 59 

t/m 62.  

DRONTEN 38 Vervangen gasleidingen 

(voortzetting) 

     

- THEMA-CENTRUM De Noord 61 t/m 65 DRONTEN 1 Vervangen 

schuifdeur/overheaddeur 

- KANTOOR OFW De Noord 47 DRONTEN 1 Groot schilderwerk 

Reinigen div. onderdelen 

- DIV. COMPLEXEN DIVERSE ADRESSEN N.T.B. 100 Aanpassen meterkasten 
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- DIV. COMPLEXEN DIVERSE ADRESSEN DIVERSE 240 Vervangen CV ketels & 

Controle gasleidingen 

- SEN. WON. DE OEVERLOPER DR. 

- SPELWIJK SW. 

- DE FAZANT DR. 

- DE BANIER SW. 

- DE KONINGSHOF E.O. SW. 

- DE DREEF-REPEL-DEEL BI. 

- DE LANDAUER BI. 

- AANL. WON. DE REGENBOOG DR. 

- BREEUWER-ZEILMAKERSTR E.O. DR. 

- WALVISSTR.-KAMPANJE DR. 

- FRUITHOF BI. 

- AKKERHOF-KOPAKKER-WENDAKKER BI. 

- FUIKHOREN-NOORDHOREN-WULK SW. 

- BUITENHOF SW. 
 

DIVERSE ADRESSEN DIVERSE 638 Schoonmaken dakgoten 

(jaarlijks) 
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Bijlage 2 - Investeringen activa ten dienste van de exploitatie 

 

Omschrijving  x € 1.000 

   

Vervoermiddelen   

Bedrijfsauto  70 

   

Automatisering   

Licenties *) 443  

Hardware 26  

Consultancy *) 355  

  824 

   

Totaal investeringen activa ten dienste van exploitatie  894 

 

*) De kosten voor licenties en consultancy betreffen de vervanging van het huidige ERP-systeem Tobias 

naar de volgende generatie Tobias AX. 
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Bijlage 3 – Begroting van de kosten van de werkorganisatie 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2017 2016 

Omschrijving kostensoort   

   

Afschrijving materiële vaste activa   

Afschrijving bedrijfsgebouw 121 122 

Afschrijving inventaris/automatisering  311 226 

Afschrijving vervoermiddelen 61 38 

Totaal afschrijving materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 493 386 

   

Personeelskosten   

Brutosalarissen 2.335 2.380 

Vergoeding ziekteverzekering -15 -25 

Externe bijstand 150 100 

 2.470 2.455 

Sociale lasten 370 390 

Pensioenlasten 365 435 

Totaal personeelskosten 3.205 3.280 

   

Onderhoudslasten   

Reparatieonderhoud 786 786 

Verhuisonderhoud 693 710 

Preventief onderhoud 691 685 

Planmatig onderhoud 2.417 2.500 

Af: uren eigen dienst -606 -607 

Totaal lasten onderhoud 3.981 4.074 

   

Leefbaarheid   

Wijkbeheermaatregelen 50 50 

Totaal wijkbeheermaatregelen 50 50 

   

Lasten servicecontracten   

Lasten servicecontracten 1.000 1.000 

Totaal lasten servicecontracten 1.000 1.000 

   

Overige bedrijfslasten   

   

Overige personeelskosten   

Bedrijfsopleidingen/loopbaanontwikkeling 144 150 

Overige personeelskosten 139 172 

 283 322 

Huisvestingskosten   

Onderhoud gebouwen 25 20 

Overige huisvestingskosten 117 114 
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Totaal huisvestingskosten 142 134 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2017 2016 

Omschrijving kostensoort   

   

Raad van commissarissen   

Vacatiegelden 70 70 

Overige kosten 33 31 

Totaal kosten raad van commissarissen 103 101 

   

Algemene kosten   

Kosten inventaris 3 3 

Kosten vervoermiddelen 95 97 

Drukwerk, kantoorartikelen en portokosten 65 68 

Abonnementen en contributies 36 38 

Verzekeringen 15 15 

Kosten automatisering 460 465 

Kosten leasing printers 11 13 

Kosten telecommunicatie 75 72 

Externe controle 60 60 

Bewonersactiviteiten, participatie, PR en stakeholdersdebat 95 100 

Kosten klein materiaal, handgereedschap e.d. 35 40 

Kosten advies en onderzoek 150 140 

Overige algemene kosten 111 100 

Totaal algemene kosten 1.211 1.211 

   

Belastingen en verzekeringen 1.393 1.393 

Contributie Aedes 38 38 

Afboeking oninbare vorderingen 150 150 

   

Totaal overige bedrijfslasten 3.319 3.349 

   

Sectorspecifieke heffingen   

Verhuurderheffing  2.914 2.710 

Heffing saneringssteun 328 0 

Totaal sectorspecifieke heffingen 3.242 2.710 

 


