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Verspreiding 

Dit jaarplan wordt toegezonden aan de gemeente Dronten, de Huurders Belangen Vereniging, 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de ILT / Autoriteit 

woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, banken en kredietverstrekkers, de 

Ondernemingsraad en overige belanghouders en relaties. Ook door middel van een 

nieuwsbericht (persbericht, website, Facebook, e-nieuwsbrief) en in ons bewonersblad OFW 

Vizier wordt gecommuniceerd over dit jaarplan. 

 

Link naar Pdf-bestand jaarplan 

Duurzaamheid en transparantie vinden we belangrijk. Daarom ontvangen onze belanghouders 

en overige relaties een digitale nieuwsbrief met daarin een link naar het jaarplan op onze website 

www.ofw.nl. Hier kunnen zij het jaarplan (maar ook het ondernemingsplan, strategisch 

beleidsplan voorraad en nieuwbouw, duurzaamheidsplan en het jaarverslag van OFW) 

raadplegen. Sommige belanghouders, toezichthoudende of controlerende instellingen, huurders 

of relaties die dat wensen, krijgen op verzoek of omdat regelgeving/voorwaarden dat 

voorschrijven een fysiek exemplaar. 

 

  

Missie 

“Wij bieden onze doelgroep voldoende beschikbare, betaalbare, 

passende, kwalitatief goede en duurzame huisvesting in wijken waar 

het prettig samen wonen is.”  

 

Wij bereiken dit met een klantgerichte, efficiënte en transparante 

organisatie en een doeltreffende inzet van (financiële) middelen. 

 

 

http://www.ofw.nl/
http://www.facebook.com/ofwdronten
http://www.linkedin.com/company/ofwdronten
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Voorwoord 
 

Het jaar 2023 wordt voor OFW een spannend jaar. Het is het jaar waarin zaken bij elkaar moeten 

komen in een nieuwe ondernemingsplan voor de komende jaren. We werken begin 2023 aan een 

plan dat ons focus en energie geeft in het aanpakken van de Drontense woonopgaven. Dat we, 

vanuit de middelen die we beschikbaar hebben, keuzes moeten maken, is duidelijk. Dat doen we 

eind 2022/begin 2023 in goed gesprek met onze huurders, stakeholders en de OFW collega’s. 

Nadat we onze nieuwe koers hebben bepaald, werken we die in de rest van het jaar uit in een 

nieuw portefeuillebeleid. 

 

Dit jaarplan laat ook al iets zien van onze ambities voor de toekomst. We willen meer woningen 

bouwen om de oplopende wachtlijsten terug te dringen. We willen door met de modernisering 

van onze woningen, om onze woningen te verduurzamen, energiekosten voor huurders terug te 

dringen en de leefkwaliteit te verhogen. En, we willen de rol die we voor onszelf zien in het 

realiseren/behouden van vitale wijken en buurten verduidelijken (door het opstellen van onze 

visie op inclusiviteit en leefbaarheid). 

 

We kunnen onze ambities voor 2023 en komende jaren alleen maar waarmaken als onze 

organisatie op sterkte is. Als onze medewerkers gezond en gelukkig zijn, weten welke doelen en 

acties van hen worden verwacht en zij hierin goed worden ondersteund door processen, 

systemen en middelen. Hiervoor gaan we in 2023 aan de slag met stroomlijning van onze 

werkprocessen, door het opzetten van een structuur en organisatie voor procesmatig en 

projectmatig werken. Behalve effectieve en efficiënte processen, streven we daarmee vooral naar 

klantgerichte processen, waarmee onze huurders echt geholpen zijn. 

 

Wij hebben er zin in om het komende jaar met elkaar, met onze partners en onze huurders, te 

werken aan deze plannen. Altijd met als bovenliggend doel dat het voor onze doelgroep fijn is en 

blijft om in Dronten te wonen. 

 

Aan de slag!   

 

 

 

 

  
Dronten, november 2022 

Namens alle medewerkers van OFW, 

Noek Pouw, directeur-bestuurder 
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Leeswijzer 
 

In dit jaarplan geven we aan welke activiteiten we in 2023 willen ondernemen. Het gaat om de 

strategische activiteiten die we in 2023 naast onze reguliere taken oppakken. We benoemen de 

activiteiten per planthema in hoofdstuk 1 t/m 4 van dit jaarplan.1 De activiteiten zijn in lijn met 

onze missie, opgaven en ambities zoals die in het Ondernemingsplan 2018-2023 ‘Inspireren en 

Verbinden’ en Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 2019-2023 verwoord zijn.  

 

In het financiële deel van het jaarplan -hoofdstukken 5 t/m 10- vindt u onze begroting. U leest 

daarin welke inkomsten we verwachten, waar we dat aan uitgeven en met welke uitgangspunten 

we daarbij rekening houden. 

 

  

 
1 De planthema’s Goed contact met de klant, Inspireren en verbinden en Duurzame organisatie hebben we 

samengevoegd in één hoofdstuk Duurzame organisatie 

Huurders Het Tussendek 

in Biddinghuizen 

 

 

https://www.ofw.nl/uploads/tx_dddownload/Ondernemingsplan_OFW__schermversie_.v301.pdf
https://www.ofw.nl/uploads/tx_dddownload/Ondernemingsplan_OFW__schermversie_.v301.pdf
https://www.ofw.nl/uploads/tx_dddownload/SBVN_-_OFW_-_Defintieve_versie__schermversie_.v101.pdf
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1 Onze doelgroep onder dak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• voldoende beschikbaar woningaanbod met acceptabele wachttijden  

• gevarieerd woningaanbod, passend bij de behoeften van de doelgroep  

• betaalbaar woningaanbod dat toegankelijk is voor onze doelgroep 

 

In 2023 pakken we in dit kader de volgende actie op:  

 

Actie: Vergroten beschikbaarheid sociale huurwoningen, door het realiseren van nieuwbouw  

De laatste jaren is de woningbehoefte harder toegenomen dan we hadden geraamd. OFW gaat 

daarom, naast (kwalitatieve) transformatie van haar voorraad, voor een kwantitatieve groei.  

We willen daarvoor de projecten in onze portefeuille verder brengen (van zacht naar hard) en  

nieuwe projecten toevoegen aan onze portefeuille, waaronder een flexwonen project om de 

ernstigste nood te lenigen. Het doel is om meerjarig de geplande nieuwbouw van gemiddeld 45 

woningen per jaar op te voeren, zodat er meer woningen beschikbaar komen voor onze 

doelgroep.  

 

In 2023 werken we hiervoor concreet aan de volgende projecten:  

• bouw van 30 appartementen voor senioren in het Multifunctioneel Centrum (MFC) in 

Swifterbant. 

• ontwikkeling van ‘gemengd wonen’: 60 appartementen voor diverse doelgroepen, op de 

stationslocatie in Dronten. 

• planvorming van 60 (tijdelijke, kleine) woningen voor spoedzoekers in het kader van 

flexwonen. 

 

De overige projecten in onze portefeuille, willen we een fase verder brengen qua hardheid. 

Daarnaast zoeken we actief naar nieuwe acquisities. 

 

Over ‘Onze doelgroep onder dak’ uit:  

Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 2018-2023’: 

 

OFW is er voor huishoudens met een bescheiden inkomen die graag prettig willen wonen en leven in 

de gemeente Dronten en daarvoor aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Onze doelgroep 

kent een grote diversiteit en verandert bovendien continu van samenstelling. OFW stelt alles in het 

werk om te zorgen voor voldoende, passende, betaalbare woonruimte voor de doelgroep zodat zij 

tijdig en op een positieve manier invulling kan geven aan haar woonbehoefte. Waar mogelijk staan 

onze woningen in wijken waar zowel koop- als huurwoningen beschikbaar zijn voor een mix van 

(doel)groepen.  

 

Onze belofte 

Onze doelgroep mag rekenen op: 
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Actie: Realiseren van een woningvoorraad die aansluit bij de behoefte van onze doelgroep, door 

het actualiseren van ons Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN) 

In 2023 levert OFW haar nieuwe ondernemingsplan op voor de komende jaren. In het SBVN 

vertalen we onze nieuwe koers vervolgens naar onze vastgoedstrategie voor de middellange 

termijn. Dit doen we in 5 fases, waarna het plan wordt vastgesteld: 

 

1. We evalueren ons huidige SBVN. 

2. We doen een woningmarktonderzoek en inventariseren trends en ontwikkelingen. 

3. We bekijken de mogelijke effecten van onze nieuwe koers op de woningportefeuille als 

het gaat om beschikbaarheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen.  

4. We vertalen de onderzoeksresultaten en mogelijke effecten naar een concrete ambitie 

voor het aantal woningen, soort woningen, doelgroepen en locaties.  

5. We maken een analyse tussen huidige portefeuille en de gewenste portefeuille en doen 

een toets op de financiële haalbaarheid.   

  

10 woningen  

Het Palet Dronten-West 
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2 Duurzaam goed wonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• een kwalitatief goede woning die goed onderhouden is, technisch in orde is (afhankelijk van 

bestemming) en veilig en gezond is om in te wonen.  

• een duurzame woning die energiezuinig is, langjarig invulling geeft aan zijn bestemming 

(toekomstbestendig) en duurzaam gerealiseerd is.  

• een betaalbare woning, waarbij de kwaliteit van de woning in verhouding staat tot de prijs. 

 

In 2023 pakken we in dit kader, naast ons reguliere dagelijks, mutatie- en planmatig onderhoud, 

de volgende actie op: 

 

Actie: Verbeteren van de toekomstwaarde van onze woningbezit, door modernisering van 400 

woningen uit medio jaren ‘70/begin jaren ’80 

We doen dit de komende jaren projectmatig, passend binnen onze visie Duurzaamheid 2.0. Dat 

betekent dat we naast een resultaat vanuit de trias energetica (incl. een besparing voor de 

huurder op energielasten) ook streven naar een verbeterslag op materiaalgebruik (materia) 

biodiversiteit (natura). In 2023 gaat het concreet om: 

 

• voorbereiding van de modernisering van 99 woningen in de Spelwijk e.o. in Swifterbant. 

• voorbereiding van de modernisering van 108 woningen in Morinel/Kievit in Dronten. 

 

 

 

 

Over ‘Duurzaam goed wonen’ uit:  

Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 2018-2023’: 

 

We streven naar duurzame, kwalitatief goede woningen, waarin onze bewoners prettig kunnen 

wonen en zich thuis voelen. Woningen die technisch in orde zijn en veilig, gezond en comfortabel om 

in te wonen. De kwaliteit van onze woningen zien we altijd in relatie tot betaalbaarheid: welke 

woonlasten brengt de woningkwaliteit met zich mee en passen deze bij het inkomensniveau van 

onze doelgroep? We zoeken hierbij naar de juiste prijs-kwaliteitverhouding, zodat onze woningen er 

goed bij staan, maar wel betaalbaar blijven. In het verlengde hiervan doen we er alles aan om onze 

woningen zo duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat ze lang meegaan (toekomstbestendig), 

duurzaam gerealiseerd zijn en zo min mogelijk energie verbruiken. Hiermee leveren we een 

positieve bijdrage aan de betaalbaarheid van onze woningen en aan het milieu.  

 

Onze belofte 

Onze doelgroep mag rekenen op: 
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3 Inclusieve samenleving 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• een leefbare woonomgeving waar bewoners prettig samen wonen en leven, zich veilig voelen 

en trots zijn op hun eigen woning en wijk. 

 

In 2023 pakken we in dit kader de volgende actie op: 

 

Actie: Ontwikkeling en implementatie visie Leefbaarheid 

Wij zien de laatste jaren een verandering in de samenstelling van onze huurders. Deze 

ontwikkeling is onder andere ingezet  als gevolg van de passendheidsnorm, de uitstroom uit 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang en verhoogde doelstellingen rondom het 

huisvesten van statushouders. Wij zien dat de leefbaarheid in wijken hierdoor in toenemende 

mate onder druk is komen te staan.  

 

OFW streeft naar een inclusieve samenleving, waar het voor iedereen prettig wonen is en stelt 

hiervoor in de eerste helft van 2023 een visie op inclusiviteit en leefbaarheid vast. Een visie op 

papier leidt niet automatisch tot een verandering. Daarom vertalen we ons beleid naar een 

duidelijke en praktische uitvoering. Waarbij schoon, heel en veilig en OFW als gezicht in de wijk 

belangrijke uitgangspunten zijn. Begrijpelijk voor onze klanten en medewerkers en een visie met 

uitvoering die bijdraagt aan een fijner thuis voor iedereen. 

 

 

 

 

Over ‘Inclusieve samenleving’ uit:  

Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 2018-2023’: 

 

We zetten ons in voor een leefbare woonomgeving waar bewoners prettig samen wonen en leven, 

zich veilig voelen en trots zijn op hun eigen woning en wijk. De wijk is van en voor iedereen. Het is 

belangrijk dat niemand zich uitgesloten voelt. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare huurders die 

minder zelfredzaam zijn en daardoor moeite hebben om zelfstandig mee te komen in de 

maatschappij. Ons streven is een inclusieve samenleving, waarin iedereen het wel redt, met een 

klein steuntje van elkaar. Waarbij wijkbewoners elkaar niet in de weg zitten, maar zich juist aan 

elkaar kunnen optrekken en op die manier de woonomgeving als kansrijk ervaren. Een inclusieve 

samenleving werkt wat dit betreft twee kanten op: het gaat erom dat kwetsbare huurders het 

redden, maar ook dat de andere wijkbewoners prettig kunnen wonen. We bewaken daarom scherp 

de grens van wat een wijk aankan en stimuleren een positieve wisselwerking tussen de verschillende 

bewonersgroepen in de wijk.  

 

Onze belofte 

Onze doelgroep mag rekenen op: 
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4 Duurzame organisatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wij nodigen en dagen partners uit om met ons invulling te geven aan de thema’s die 

belangrijk voor ons zijn. 

• Wij geven medewerkers meer regelruimte (vertrouwen en verantwoordelijkheid) om hun 

werk te doen. 

• Een klantgerichte dienstverlening, waarbij we oog en oor hebben voor de klant en hem 

helpen op een manier die bij hem of haar past. 
 

In 2023 pakken we in dit kader de volgende acties op: 

 

Actie: Voorbereidingen treffen voor het werken met Tobias 365 

We streven ernaar om ICT optimaal in te zetten als ondersteunend middel in onze processen om 

onze organisatiedoelstellingen te bereiken. Het huidige ERP-systeem (Tobias AX 2009) van Aareon 

is verreweg het belangrijkste ICT-systeem van OFW waaraan veel applicaties zijn gekoppeld. Een 

overstap naar de nieuwe cloud-versie van Tobias 365 van Aareon is noodzakelijk om nieuwe 

ontwikkelingen te kunnen integreren. De overstap naar dit nieuwe ERP-systeem is gepland 

voor 2024. Vooruitlopend op deze overgang wordt in 2023 door kerngebruikers en de 

leverancier, Aareon, voorbereidingen getroffen: 

• FOX Inspectie wordt vervangen door FOX Opname (een applicatie voor het uitvoeren van 

woninginspecties) 

• We maken een plan van aanpak voor de implementatie en uitvoering van Tobias 365 

(waaronder een 0-meting onder alle medewerkers).  

 

  

Over ‘Duurzame organisatie’ uit:  

Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 2018-2023’: 

 

In ‘Duurzame organisatie’ zijn drie hoofdstukken uit het Ondernemingsplan samengenomen: ‘Goed 

contact met de klant’, ‘Inspireren en verbinden’ en ‘Duurzame organisatie’. De Drontense huurder en 

woningzoekenden vormen het bestaansrecht van onze organisatie en zijn de reden waarom wij ons 

dagelijks inzetten. We hechten veel waarde aan een klantgerichte dienstverlening en goed contact 

met de klant.  We willen een organisatie zijn van betrokken en kundige medewerkers, die onze 

huurders goed kunnen helpen en daar voldoening uit halen. Het is van belang dat we in verbinding 

en transparant zijn. We bieden noodzakelijkerwijs efficiënte dienstverlening aan, maar soms is 

maatwerk nodig en gaan we een stapje verder. Hiervoor is het nodig dat onze medewerkers de 

ruimte hebben om te doen wat nodig is en wordt de samenwerking met onze partners nóg 

belangrijker: samen bereiken we meer. 

 

Onze belofte 
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Actie: Neerzetten Procesmanagement en projectmatig werken 

In 2022 is OFW gestart met een pilot procesoptimalisatie. Binnen OFW was de behoefte om meer 

integraal en afdeling-overstijgend naar de processen te kijken. Deze pilot is in 2022 geëvalueerd 

en hiertoe is besloten om procesmanagement binnen OFW te herstructureren. Hiermee willen 

we toe naar een procesorganisatie die heldere kaders heeft om het proces vorm te geven en 

waarbij procesverbeteringen in projectvorm wordt opgepakt.  

 

In 2023 gaan we in deze nieuwe structuur aan de slag met twee of drie processen.  

 

Actie: Opstellen en uitwerken ondernemingsplan 

Ons huidige ondernemingsplan loopt in 2023 af. Begin 2023 willen we ons nieuwe meerjarenplan 

vaststellen, dat richting geeft aan onze organisatie en activiteiten. Het opstellen en uitwerken van 

onze nieuwe koers bestaat uit 4 onderdelen: 

1. Vaststellen van de nieuwe koers in samenspraak met medewerkers, RvC, stakeholders en 

huurders; hiertoe actualiseren we tevens ons stakeholdermanagement. 

2. Uitwerking van de koers in een meerjarenplan op hoofdlijnen. 

3. Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan om de koers levend te maken en te 

houden, in- en extern. 

4. Voorstel voor vertaling van de koers naar onze sturing(sinformatie), rapportages en 

financiën/verdienmodel.  

  

In gesprek met huurders 
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5 Kengetallen 
 

  Begroot 

2023 

Prognose 

2022 

Gerealiseerd 

2021 2020 

Omvang woningbezit         

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.274 4.228 4.226 4.251 

Verkoop 20 18 16 18 

Oplevering nieuwbouw 30 64 24 0 

Woningen opgenomen onder voorraad 0 0 -6 -7 

Overige mutaties 0 0 0 0 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.284 4.274 4.228 4.226 

      

Verzorgingshuis 76 76 76 76 

Studenteneenheden 365 365 365 373 

Totaal overige woongebouwen 441 441 441 449 

      

Garages 26 26 26 26 

Bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed 22 21 21 21 

Totaal overige verhuureenheden 48 47 47 47 

      

Totaal verhuureenheden 4.773 4.762 4.716 4.722 

Woningen in voorraad 0 0 10 20 
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 Begroot Prognose Gerealiseerd 

 2023 2022 2021 2020 

Balans en winst- en verliesrekening                         

(x € 1.000) 

      

1.       Eigen vermogen 640.555 617.834 528.314 446.361 

2.       Jaarresultaat na belastingen  22.345 89.520 81.953 42.339 

Algemeen     

1.       ICR 2,4 2,4 2,0 1,9 

2.       LTV (leningen versus  

             beleidswaarde)  

 

40% 

 

41% 

 

59% 

 

59% 

3.       Solvabiliteit op basis van           

             beleidswaarde 

 

57% 

 

57% 

 

48% 

 

39% 

4.      Dekkingsratio (leningen versus          

             marktwaarde) 

 

31% 

 

32% 

 

37% 

 

46% 

 

 

  

Eerste paal MFC & 30 sociale 

huurappartementen Swifterbant 

 

 

*) De marktwaarde van de leningen per 31-12-

2023 kan niet worden vastgesteld doordat de 

rentecurve van die datum nog niet bekend is. Op 

basis van de hoogte van de leningenportefeuille 

is een inschatting van de marktwaarde van de 

leningen gemaakt. 
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6 Uitgangspunten 
 

Huurverhoging/huurderving 

De Nationale Prestatieafspraken die Aedes, Woonbond, VNG en de minister van Volkshuisvesting 

en Ruimtelijke Ordening hebben gesloten, leiden tot forse veranderingen van het kader tot het 

huurbeleid. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is namelijk afgesproken dat de jaarlijkse CAO-

loonontwikkeling minus 0,5% de ruimte voor de jaarlijkse huursomstijging gaat begrenzen. Voor 

de jaren 2026 en 2027 is de inflatie weer het ijkpunt.  

 

Bovendien is in de Nationale Prestatieafspraken vastgelegd dat huurders van corporaties met 

een inkomen op of onder 120% van het sociale minimum én een huur hoger dan € 550 (prijspeil 

2020) een wettelijk verplichte eenmalige huurkorting, in 2024, krijgen.  

 

Vanuit betaalbaarheid wordt in de begroting uitgegaan van een (gematigde) huursomstijging van 

1,8%. De huurderving wordt begroot op 1% van de huuropbrengsten. 

 

Overige uitgangspunten 

In de update economische parameters dPi 2022 van de Aw en het WSW wordt uitgegaan van de 

volgende stijgingspercentages voor de variabele lasten, loonstijging en bouwkostenstijging. 

- Stijging variabele lasten   4,2% (inflatie) 

- Stijging loonkosten   3,9% 

- Bouwkostenstijging  4,5% 

In de begroting 2023 zijn deze stijgingspercentages gehanteerd. 

 

Rente nieuwe financieringen 

Voor kortlopend krediet heeft OFW een kredietfaciliteit van € 1,5 miljoen, 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-rente (1- en 6-

maands). Een substantieel deel van deze roll-overleningen zijn gefixeerd door middel van een 

payer swap. De afgesloten payer swaps hebben geen clausules voor marktwaardeverrekening. 

 

Voor nieuwe geborgde langlopende financieringen of herfinancieringen wordt voor het jaar 2023 

een rentepercentage ingeschat van 2,30%. 

De opbouw van dit rentepercentage is als volgt: 

 

Rente opbouw 

10 jaar staat 1,55% 

Opslag geborgd 0,75% 

Rente in begroting 2023 2,30% 
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Onrendabele investeringen 

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

planning van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN). Voor de 

nieuwbouwprojecten is bij de bepaling van de onrendabele investeringen uitgegaan van een 

inschatting van de marktwaarde in verhuurde staat. De geraamde grond-, bouw- en bijkomende 

kosten zijn afgezet tegenover de ingeschatte marktwaarde. Het verschil is als onrendabele 

investering in de begroting verantwoord. Bij woningverbetering (modernisering e.d.) en 

asbestverwijdering wordt ervan uitgegaan dat de volledige investering onrendabel is. De 

marktwaarde in verhuurde staat zal naar verwachting niet toenemen als gevolg van de 

woningverbetering c.q. asbestverwijdering.  

 

 

De opbouw van de onrendabele investeringen 2023 is als volgt: 

 

Onrendabele investeringen Begroting 

2023 

Flex Wonen 1.808 

PV panelen 2.000 

Asbest 233 

Onrendabele investering vanwege impairment-test 

marktwaarde 

 

445 

Onrendabele investeringen 4.486 

 

 

 

Waardeontwikkeling van marktwaarde en beleidswaarde 

Voor de prognose van de ontwikkeling van de marktwaarde en de beleidswaarde wordt een 

benadering verwacht op basis van de procentuele waardeontwikkeling ten opzichte van de 

forecast (2022). 

 

In deze benadering wordt onderscheid gemaakt in het effect van de autonome 

waardeontwikkeling van het vastgoed en voorraadmutaties (verkoop, nieuwbouw en 

woningverbetering). 

 

De bepaling van de autonome waardeontwikkeling over het jaar 2023 geschiedt op basis van de 

volgende stijgingsfactoren. 

• Marktwaarde in verhuurde staat: huursomontwikkeling 

• Beleidswaarde: huursomontwikkeling min 1,5% 
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Onderstaand is de opbouw van de beleidswaarde per 31-12-2022 weergegeven: 

 

 

 

Obligo 

Het WSW geeft aan dat corporaties in de prognose 2023 t/m 2027 rekening dienen te houden 

met een jaarlijkse obligoheffing van 0,167% van het verwachte schuldrestant ultimo het 

voorgaande jaar. Voor OFW bedraagt dit in 2023 ongeveer € 350.000.  

 

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 verkoopopbrengsten 

onder aftrek van de boekwaarde (marktwaarde in verhuurde staat). Het aantal begrote verkopen 

voor 2023 bedraagt 20 woningen. Uitgegaan wordt van een gemiddelde verkoopprijs van  

€ 230.000 per woning. 

 

Onderhoud 

Naast de uitvoering van maatregelen uit het strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

worden woningen regulier onderhouden. Het onderhouden van woningen is in vijf onderdelen 

uitgesplitst. 

- Reparatieonderhoud: onderhoud vanwege meldingen van huurders 

- Mutatieonderhoud: onderhoud vanwege verhuizingen 

- Preventief onderhoud: voorkomen van storingen en reparatiemeldingen 

- Individueel dynamisch onderhoud 

- Planmatig (cyclisch) onderhoud 
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Reparatie- en mutatieonderhoud 

Het budget reparatieonderhoud voor 2023 is conform 2022 vastgesteld rekening houdend met 

de verwachte prijsstijging.  

Het aantal verhuizingen in 2023 is begroot op 350 (2022: 400). De gemiddelde kosten per 

verhuizing zijn begroot op € 2.410 (2022: € 2.295).  

 

Reparatieonderhoud (x € 1) Begroting 2023 Begroting 2022 

Reparaties woningen, kamers en garages 1.235.399 1.196.570 

 

Mutatieonderhoud (x € 1) Begroting 2023 Begroting 2022 

Verhuizingen woningen en kamers 843.413 918.000 

 

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 2023 bedraagt € 1.037.466       

(2022: € 922.768).  

 

Preventief onderhoud (x € 1) Begroting 2023 Begroting 2022 

Installatie onderhoud 1.037.466 922.768 

 

Individueel dynamisch en planmatig (cyclisch) onderhoud 

Het individueel dynamisch onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen. 

- Keukenvervanging 

- Badkamervernieuwing 

 

Voor de badkamervernieuwing en keukenvervanging worden huurders verschillende 

keuzemogelijkheden geboden. Voor het jaar 2023 is de vernieuwing van 125 badkamers  

(2022: 70) en 200 keukens (2022: 175) gebudgetteerd. Het budget voor individueel dynamisch 

planmatig onderhoud is als volgt opgebouwd. 

 

(x € 1) Begroting 2023 Begroting 2022 

Keukenvervanging 950.137 791.057 

Badkamervernieuwing 1.655.325 890.000 

Voordeuren Greente/dakramen vervangen 83.000 0 

Totaal 2.688.462 1.681.057 
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De totale kosten voor planmatig onderhoud (projectmatig) voor 2023 zijn begroot op € 4.393.604 

(2022: € 4.190.454). Het totale budget 2023 voor planmatig onderhoud, inclusief dynamisch 

onderhoud is als volgt. 

 

(x € 1) Begroting 2023 Begroting 2022 

Individueel dynamisch onderhoud 2.688.462 1.681.057 

Planmatig onderhoud (projectmatig)  4.393.604 4.190.454 

Totaal 7.082.066 5.871.511 

 

Uren eigen dienst 

De servicemedewerkers van OFW (circa 10 FTE) verrichten werkzaamheden op het gebied van 

reparatie- en mutatieonderhoud. In de bovengenoemde posten van reparatie- en 

mutatieonderhoud zijn de kosten van de eigen dienst tegen een marktconform uurtarief 

opgenomen.  In de winst- en verliesrekening worden deze kosten gecorrigeerd, omdat deze 

kosten van de servicemedewerkers via de salariskosten tot uitdrukking worden gebracht. De in 

het reparatie- en mutatieonderhoud doorberekende kosten van de eigen dienst worden voor 

2023 begroot op € 665.000 (2022: € 665.000).  

 

  

Het opzichtersteam van OFW 
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Vennootschapsbelasting (VPB) 

Vanwege de Europese ATAD-richtlijn is vanaf 2019 een algemene rente-aftrekbeperking in de 

vennootschapsbelasting ingevoerd. In 2022 is het percentage voor de maximale rente aftrek 

verlaag van 30% naar 20% van het brutobedrijfsresultaat (EBITHA). Rentelasten zijn aftrekbaar tot 

maximaal de hoogste van de volgende bedragen: 

- 20% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) 

- € 1 miljoen 

OFW heeft, zoals vrijwel alle corporaties, een relatief laag brutobedrijfsresultaat en hoge 

rentelasten. Voor woningcorporaties wordt geen uitzondering op deze regeling gemaakt. Dit leidt 

tot een substantieel hogere belastingdruk. In de berekening van de vennootschapsbelasting voor 

de begroting 2023 hebben we rekening gehouden met de rente-aftrekbeperking. De 

renteaftrekbeperking is als volgt berekend:  

 

 x € 1.000 

Fiscale winst (zonder rente-aftrekbeperking) 9.839 

Bij: financiële baten en lasten  5.173 

Bij: afschrijvingen m.v.a. 497 

EBIDTA 15.509 

ATAD (20% van EBIDTA maximaal aftrekbaar) 3.102 

Af: financiële baten en lasten 5.173 

Niet aftrekbare deel van financiële baten en lasten  2.071 

 

De verschuldigde vennootschapsbelasting voor 2023 is als volgt berekend: 

 

 x € 1.000 

Resultaat voor belastingen (commercieel) 25.111 

Af: afschrijving materiële vaste activa 282 

Af: waardeverandering materiële vaste activa 13.979 

Af: woningverkopen bestaand bezit (vorming 

herinvesteringsreserve) 

658 

Af: overige verschillen 352 

  

Bij: niet-aftrekbare rente (ATAD, zie bovenstaande berekening) 2.071 

Af: agio leningruil Vestia (50%) 1.103 

Fiscale winst 10.808 

Te betalen vennootschapsbelasting 2.766 

 

De te betalen vennootschapsbelasting wordt als volgt berekend. Voor belastbare winst tot             

€ 200.000 geld een belastingtarief van 19%. Voor winsten boven de € 200.000 geldt het tarief van 

25,8%. 

 

Resultaat deelnemingen 

Het resultaat deelnemingen is op nihil gesteld. In de deelnemingen vinden geen activiteiten 

plaats.   
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7 Winst- en verliesrekening 2023 categoriaal 

 
x € 1.000 Begroting 

2023 

Prognose 

2022 

Begroting 

2022 

Bedrijfsopbrengsten    

Huren 34.366 33.396 33.396        

Vergoedingen 1.500 1.475 1.475           

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 658 2.174 2.385           

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf 222 369 369              

Overige bedrijfsopbrengsten 510 535 535              

Som der bedrijfsopbrengsten 37.256 37.949 38.160         

Bedrijfslasten     

Afschrijving materiële vaste activa 215 197 197              

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa  4.486 4.140 5.413             

Lonen en salarissen 3.674 3.619 3.619            

Sociale lasten 560 555 555              

Pensioenlasten 425 470 470              

Onderhoudslasten 9.533 7.519 8.244           

Leefbaarheid 50 50 50                

Lasten servicecontracten 1.000 1.000 1.000           

Overige bedrijfslasten 5.194 4.711 4.711 

Sectorspecifieke heffingen *a) 350 1.500 3.522           

Som der bedrijfslasten 25.487 23.761 27.781        

Bedrijfsresultaat 11.769 14.188 10.379       

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille *b) 
18.465 83.472 9.483 

Financiële baten en lasten    

Opbrengst financiële vaste activa 0 0 0 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 50 0 0 

Rentelasten en soortgelijke kosten 5.173 5.840 5.840 

Saldo financiële baten en lasten  5.123 5.840 5.840 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 

belastingen 
25.111 91.820 14.022        

Belastingen -2.766 -2.300 -1.917 

Resultaat deelnemingen 0 0 0 

Resultaat na belastingen 22.345 89.520 12.105         

 

*a Prognose 2022: Door tariefsverlaging en de regeling vermindering verhuurderheffing (RVV) valt de 

sectorspecifieke heffing € 2 miljoen lager uit dan begroot. 

*b) Prognose 2022: De marktwaarde in verhuurde staat ultimo 2022 is herrekend op basis van de meest recente 

parameters. Door de afschaffing van de verhuurderheffing en de aangepaste parameters is de marktwaarde flink 

gestegen wat leidt tot een niet-gerealiseerde waardeverandering van € 83.472. 
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8 Winst- en verliesrekening 2023 functioneel model 
 

x € 1.000 Begroting 

2023 

Begroting 

2022 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille   

Huuropbrengsten 34.366 33.395 

Opbrengsten servicecontracten 1.500 1.475 

Lasten servicecontracten -1.000 -1.000 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.650 -2.643 

Lasten onderhoudsactiviteiten -13.313 -11.923 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.635 -5.152 

Som der bedrijfsopbrengsten 17.268 14.152 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.600 7.175 

Toegerekende organisatiekosten -144 -129 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.942 -4.790 

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 514 2.256 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -4.486 -5.413 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 18.465 9.483 

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13.979 4.070 

Netto resultaat overige activiteiten   

Opbrengst overige activiteiten 222 904 

Kosten overige activiteiten -68 -59 

Totaal netto resultaat overige activiteiten 154 845 

Overige organisatiekosten -1.105 -1.046 

Leefbaarheid -576 -415 

Financiële baten en lasten   

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 50  

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.173 -5.840 

Totaal financiële baten en lasten -5.123 -5.840 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 25.111 14.022 

Belastingen -2.766 -1.917 

Resultaat deelnemingen 0 0 

Resultaat na belastingen 22.345 12.105 
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9 Kasstromen 2023 
 

X € 1.000 Begroting 

2023 

Prognose 

2022 

Begroting 

2022 

Operationele kasstromen    

Ontvangsten    

Huren 34.336 33.366 33.366 

Vergoedingen 1.500 1.475 1.475 

Overige bedrijfsontvangsten 510 535 535 

Renteontvangsten 0 0 0 

Saldo ingaande kasstromen 36.346 35.376 35.376 

Uitgaven    

Lonen en salarissen 3.674 3.619 3.619 

Sociale lasten 560 555 555 

Pensioenlasten 425 470 470 

Onderhoudsuitgaven 9.533 7.518 8.244 

Overige bedrijfsuitgaven 5.194 4.711 4.711 

Leefbaarheid 50 50 50 

Servicecontracten 1.000 1.000 1.000 

Rente-uitgaven 5.310 5.540 5.887 

Sectorspecifieke heffingen 350 1.832 3.522 

Vennootschapsbelasting 2.766 2.317 1.917 

Saldo uitgaande kasstromen 28.862 27.612 29.975 

Kasstromen uit operationele activiteiten 7.484 7.764 5.401 

(Des)investeringskasstromen    

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen/overig 

vastgoed 

-4.600 -6.410 -7.175 

Nieuwbouw woningen en niet woongelegenheden 8.457 5.933 8.743 

Woningverbetering woningen 3.322 1.213 2.167 

Aankoop VOV-woningen 0 0 0 

Investeringen overig 314 209 209 

Kasstroom uit (des)investeringskasstromen (negatief) 7.493 945 3.944 

Financieringskasstromen    

Aflossingen -5.968 -5.715 -5.476 

Mutatie roll-over leningen 0 0 0 

Nieuwe leningen 5.496 0 3.429 

Saldo financieringskasstromen  -471 -5.715 -2.047 

Totaal kastromen (mutatie liquide middelen) -480 1.104 -590 
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10 Conclusie begroting 2023 
 

In dit hoofdstuk zijn alle belangrijke ontwikkelingen voor de begroting 2023 beschreven. De 

belangrijkste ontwikkelingen van deze begroting zijn: de nationale prestatieafspraken, aangepast 

verkoopbeleid, de renteaftrekbeperking en de financiële ratio’s.  

Nationale prestatieafspraken 

Op 30 juni heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening samen met 

Aedes, Woonbond en VNG nationale prestatieafspraken gemaakt. Hierin is vastgelegd dat de 

verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt te vervallen. Daar tegenover staan bindende 

prestatieafspraken die gericht zijn op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale 

huurwoningen, vergaande verduurzaming van de woningen, huurmatiging en een verplichte 

huurverlaging voor de laagste inkomens. 

 

Door de afschaffing van de verhuurderheffing hoeft deze niet langer ingerekend te worden. 

Daarnaast is de verhuurderheffing ook uit de  waardering van de markt- en beleidswaarde 

gehaald. Voor OFW heeft deze verandering geleid tot een  marktwaardestijging van € 26 miljoen. 

De afschaffing van de verhuurderheffing geeft OFW de ruimte om extra te investeren in 

nieuwbouw. Voor 2023 zijn de volgende investeringen voor nieuwbouw en modernisering 

ingerekend: 

 

Investeringen 2023 

 x €1.000 

DAEB Niet-

DAEB 

App. MFC Swifterbant 5.034  

MFC Swifterbant 980  

Flexwonen 1.500  

Gemengd Wonen 1.165  

Gezondheidscentrum West  1.089 

PV Panelen/verduurzamingsprojecten 2.000  

Asbest 233  

Totaal 10.912 1.089 

 

De bouw van het MFC Swifterbant en de 30 appartementen is reeds in 2022 gestart en zal naar 

verwachting in 2023 worden opgeleverd. Het projecten Gemengd wonen is volop in ontwikkeling. 

De verwachting is dat de bouw kan starten in 2023. Voor het project Flexwonen zijn OFW en de 

Gemeente Dronten nog in overleg. Dit komt doordat het een nieuw woonconcept is die nog 

verder ontwikkeld moet worden. 

 

De bindende prestatieafspraken hebben betrekking op de betaalbaarheid van de woningen. De 

gemaakte afspraken gaan over huurmatiging en huurverlaging. Voor de komende drie jaar wordt 

de koppeling met de inflatie losgelaten en wordt de maximale huursomstijging gekoppeld aan 

CAO-ontwikkeling. Voor de huursomstijging geldt dat deze 0,5% lager is dan de CAO-ontwikkeling. 

Om de huur voor huurders met een laag inkomen te verbeteren krijgen huurders met een 

inkomen op of onder 120% sociaal minimum een wettelijke verplichte eenmalige huurverlaging 

tot € 550 (prijspeil 2020). Het effect voor OFW van deze maatregel is lastig te bepalen omdat OFW 

geen inzicht heeft in de inkomensgegevens van huurders.  

De verwachting voor OFW is een huurverlaging van € 740.000. In de meerjarenbegroting is dit 

doorgerekend voor 2024 met een afslag in de huurverhoging van 2,2%. 
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Aangepast verkoopbeleid 

Ten aanzien van voorgaande jaren is het verkoopbeleid dat OFW hanteert aangepast. De 

verkoopdoelstelling is bijgesteld van 35 woningen per jaar naar 20 woningen per jaar. Deze 

aanpassing is gedaan naar aanleiding van de grote en urgente woningbehoefte binnen de 

Gemeente Dronten.  

 

Renteaftrekbeperking 

De generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting is aangescherpt. De maximale 

rente aftrek is verlaag van 30% naar 20% van de fiscale EBITHA. Dit leidt tot een vennootschaps-

belasting verhoging van €400.000. Bovendien is de winstgrens verlaagd van € 395.000 naar          

€ 200.000 en stijgt het lage tarief van 15% naar 19%. 

 

Financiële ratio’s  

In hoofdstuk 7 t/m 9 zijn de financiële overzichten opgenomen. Het resultaat na belastingen over 

2023 wordt begroot op € 22.345.000 positief. De financiële ratio’s voor 2023  ontwikkelen zich 

positief. Alle ratio’s voldoen ruimschoot aan beide gestelde normen. In onderstaande tabel zijn 

de ratio’s opgenomen. Aangezien het aandeel van de niet-DAEB zeer gering is, worden de ratio’s 

berekend voor DAEB en niet-DAEB gezamenlijk. 

 

x € 1.000  Norm Aw/WSW Interne norm OFW Begroting 2023 

Continuïteitsratio’s     

ICR min. 1,4 1,75 2,4 

LTV max. 85%  75% 41% 

Solvabiliteit min. 15%  25% 56% 

Discontinuïteitsratio’s       

Dekkingsratio max. 70% 65% 31% 

Onderpandratio (WSW) max. 70% 65% 31% 

 

*) De marktwaarde leningen worden vastgesteld door de kasstromen rente en aflossing te  

 verdisconteren tegen de rentecurve. Voor 2023 is de rentecurve nog onbekend. Op basis van de hoogte 

van de leningenportefeuille is een inschatting van de marktwaarde van de leningen gemaakt. 

  



 

 

november 2022  25 

 

 

Bijlage 1 – Jaarplanning Planmatig Onderhoud 2023 
 

Plaats Kavel Adressen Aantal Handeling 

DRONTEN 1 011 Oeverloperwijk Zuid Oost 5 - Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 041 Oeverloperwijk Noord Oost 6 - Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 080 Boeg  80 - Vervangen - Dakbedekking  

DRONTEN 1 084 Boeg - Deining/Branding/De Kust 2 - Herstellen - Personenlift  

DRONTEN 1 086 Boeg - De Bries 1 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

DRONTEN 1 106 Wisentweg - Warmonderhof 1 - Reinigen - Dakgoten  

- Bijwerkbeurt schilderwerk  

DRONTEN 1 130 Fazant Noord - Patrijs, Aalscholver 

eo 

38 - Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 165 Noordenveld - De Wiekslag 1 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

DRONTEN 1 190 Fazant Zuid: Reiger, Meerkoet 17 - Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 230 Zaan, Mergelland, Hondsrug, 

Langstraat 

155 - Groot schilderwerk  

- Herstellen - Paneelbekleding  

- Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 260 Regenboog 62 - Groot schilderwerk  

- Herstellen achterpaden 

- Herstellen - Voegwerk 

- Herstellen - Paneelbekleding  

- Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 400 Kruizemunt 71 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

- Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 431 Woonark 1 - Groot schilderwerk  

- Herstellen achterpaden 

- Herstellen – Personenlift 

- Brandveiligheid 

herstelwerkzaamheden 

- Reinigen - Paneelbekleding 

DRONTEN 1 440 Morinel 12 t/m 18, Grutto 2-8, 54-

58 

4 - Reinigen - Dakgoten  

- Bijwerkbeurt schilderwerk  

DRONTEN 1 610 Zeilmakersstraat, 

Mastmakersstraat eo 

27 - Reinigen - Dakgoten 

DRONTEN 1 614 Walvisstraat, Kampanje, eo 27 - Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 614 Walvisstraat, Kampanje, eo 9 - Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 616 Ankerstraat, Fokkestraat, 

Gaffelstraat eo 

209 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

DRONTEN 1 704 Blaasbalg 63 - Reinigen - Dakgoten  

- Groot schilderwerk  

DRONTEN 1 750 Galjoenstraat - De Werf 1 - Vervangen - Huistelefoon-installatie 

DRONTEN 1 780 Zenit, Wolken 24 - Reinigen - Dakgoten  

- Groot schilderwerk hout  

- Herstellen - Paneelbekleding  

DRONTEN 1 791 Eurosingel 45 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

- Reinigen - Dakgoten  

DRONTEN 1 792 Tussendek 48 - Herstellen - Personenlift 

DRONTEN 1 794 Ir. van Hartenstraat 1 t/m 83 30 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

- Reinigen - Dakgoten  

- Herstellen – Vloerbekleding 

- Binnen schilderwerk  

DRONTEN 1 795 Agripark West 100 t/m 140 1 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

- Binnen schilderwerk 

- Herstellen - Vloerbekleding 

DRONTEN 1 905 Beursplein 9 - 

Gezondheidscentrum 

1 - Groot schilderwerk 

DRONTEN 1 990 Noord 47 - Kantoor OFW 1 - Herstellen - Personenlift  
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DRONTEN 1 814 Oeverloperwijk West  44 - Voordeur- stoep herstellen 

DRONTEN 1 490 Barrage  1 - Herstellen - Ruwbouwtimmerwerk 

SWIFTERBANT 1 012 Heraut - Blazoen 48 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

- Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT 1 110 Handboog, Voetboog eo 12 - Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT 1 150 Banier 8 - Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT 1 210 Koningshof eo 24 - Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT 1 250 Plankenpad, Slegge, Trippen 1 - Vervangen - Huistelefoon-installatie 

SWIFTERBANT 1 480 Heraldiek, Wapenschild, Kroon 30 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

- Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT 1 770 Greente Noord, Granietstraat, 

Lange Streek eo 

11 - Reinigen - Dakgoten 

SWIFTERBANT 1 790 Basaltstraat, Gletsjerstraat - KEGW 24 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

- Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT 1 821 Fuikhoorn, Noordhoren eo 70 - Groot schilderwerk  

- Herstellen - Paneelbekleding 

- Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT 1 822 Buitenhof 57 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

- Reinigen - Dakgoten  

BIDDINGHUIZEN 1 013 Koolzaadhof 1-21, 38-62, 122-144, 

160-188 

24 - Reinigen - Dakgoten  

BIDDINGHUIZEN 1 023 Cultuursingel, Fruithof, Weidehof, 

Plein 

75 - Reinigen - Dakgoten  

- Groot schilderwerk hout  

- Herstellen - Paneelbekleding  

BIDDINGHUIZEN 1 070 Koolzaadhof 16 - Reinigen - Dakgoten  

BIDDINGHUIZEN 1 240 Deel, Dreef, Repel, Rosmolen, 

Zaaiviool 

9 - Reinigen - Dakgoten 

BIDDINGHUIZEN 1 270 Landauer  15 - Reinigen - Dakgoten  

BIDDINGHUIZEN 1 631 Boshof, Fruithof, Cultuursingel eo 26 - Reinigen - Dakgoten  

BIDDINGHUIZEN 1 633 Wendakker, even zijde eo 43 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

- Reinigen - Dakgoten  

BIDDINGHUIZEN 1 731 Voor, Fruithof, Cultuursingel 62 - Groot schilderwerk hout  

- Reinigen - Dakgoten  

Reinigen - Paneelbekleding  

BIDDINGHUIZEN 1 831 Uitloper, Klaversingel 64 - Groot schilderwerk 

- Reinigen - Dakgoten  

BIDDINGHUIZEN 1 200 Erf 95-109 8 - Herstellen - Dakpannen 

- Herstellen - Dakraam 

- Groot schilderwerk hout 

BIDDINGHUIZEN 1470 Garve, Hooiberg 30 - Herstellen - Dakraam 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Vervangen – CV ketels 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Aanpassen - Meterkasten i.k.v. 

basiskwaliteit  

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Groenvoorziening 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Aanbrengen Rookmelders 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Na-isoleren spouwmuren 
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Bijlage 2 – Investeringen activa ten dienste van de 

exploitatie 
 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2023 2022 

Investeringen activa ten dienste van exploitatie   

Automatisering 225 24 

Bedrijfsauto’s 89 185 

Totaal investeringen activa ten dienste van exploitatie 314 209 
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Bijlage 3 – Begroting bedrijfslasten en kosten 

werkorganisatie 
  

 x € 1.000 

 Begroting 

 2023 2022 

Afschrijving materiële vaste activa ten dienste van exploitatie   

Afschrijving bedrijfsgebouw 125 125 

Afschrijving inventaris/automatisering 18 33 

Afschrijving vervoermiddelen 72 39 

Totaal afschrijving materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 215 197 

 

 Begroting 

 2023 2022 

Personeelskosten   

Brutosalarissen 3.289 3.269 

Vergoeding ziekteverzekering -10 -10 

Externe bijstand 395 360 

  3.674 3.619 

Sociale lasten 560 555 

Pensioenlasten 425 470 

Totaal personeelskosten 4.659 4.600 

 

 Begroting 

 2023 2022 

Onderhoudslasten   

Reparatieonderhoud 1.235 1.196 

Mutatieonderhoud 843 918 

Preventief onderhoud 1.037 923 

Planmatig onderhoud 7.083 5.872 

Af: uren eigen dienst -665 -665 

Totaal lasten onderhoud 9.533 8.244 

 

 Begroting 

 2023 2022 

Leefbaarheid   

Wijkbeheermaatregelen 50 50 

Totaal lasten wijkbeheermaatregelen 50 50 

 

 Begroting 

 2023 2022 

Lasten servicecontracten   

Lasten servicecontracten 1.000 1.000 

Totaal lasten servicecontracten 1.000 1.000 
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 Begroting 

 2023 2022 

Overige bedrijfslasten   

Overige personeelskosten   

Bedrijfsopleidingen/loopbaanontwikkeling 128 120 

Overige personeelskosten 275 239 

 403 359 

Huisvestingskosten   

Onderhoud gebouwen 115 30 

Overige huisvestingskosten 169 144 

 284 174 

Raad van commissarissen   

Vacatiegelden 70 68 

Overige kosten 33 48 

 103 116 

Algemene kosten   

Kosten inventaris 1 1 

Kosten vervoermiddelen 135 115 

Drukwerk, kantoorartikelen en portokosten 58 58 

Abonnementen en contributies 47 47 

Verzekeringen 45 30 

Kosten automatisering/printers 980 815 

Kosten telecommunicatie 80 85 

Externe controle 90 90 

Bewonersactiviteiten, PR en stakeholdersdebat 78 73 

Kosten klein materiaal, handgereedschap e.d. 36 34 

Kosten advies en onderzoek 175 190 

Kosten procesoptimalisatie 125 125 

Overige algemene kosten 60 95 

 1.910 1.758 

Belastingen en verzekeringen 1.635 1.629 

Contributie Aedes 37 35 

Innovatiebudget 100 100 

Fonds Huurdersonderhoud/glasverzekering 388 288 

Organisatie ontwikkeling HRM 20 60 

Woningmarktonderzoek 0 12 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 20 30 

Voorzieningenwijzer 15 0 

Communicatievisie, participatiebeleid 30 0 

Opfrissen kantoor 50 0 

Ondernemingsplan 50 0 

Oninbare vorderingen 150 150 

Totaal overige bedrijfslasten 5.194 4.711 

Sectorspecifieke heffingen 350 3.522 

Totaal sectorspecifieke heffingen 350 3.522 
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