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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, overige belanghouders en relaties. Ook door middel van een nieuwsbericht 

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

gecommuniceerd over de jaarresultaten. 

 

Link naar Pdf-bestand jaarplan 

Duurzaamheid en transparantie vinden we belangrijk. Daarom ontvangen onze belanghouders 

en overige relaties een e-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. 

 

  

 
COLOFON 

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 

 

Mede namens alle collega’s van OFW nemen we je graag mee in onze ambities en plannen voor 

2021. Dit jaarplan beschrijft waar we het komende jaar een stap op vooruit willen. Daarnaast 

gaat het reguliere werk natuurlijk gewoon door. We verhuren iedere dag woningen aan onze 

doelgroep, voeren zo nodig reparaties aan deze woningen uit als er iets stuk is en springen bij als 

het woongenot van onze huurders in het gedrang komt.  

 

Met dit jaarplan geven we invulling aan de planthema’s uit ons ondernemingsplan “Inspireren en 

verbinden”. Het jaarplan laat zich samenvatten door een aantal hoofdlijnen:  

 

1. Onze organisatie klaarmaken voor de toekomst. De komst van corona, het digitale werken 

en de komst van een nieuwe bestuurder geven aanleiding om, na onze woningen, nu ook 

onze organisatie te moderniseren. Het plan hiervoor ronden we eind 2020 af en daarmee 

gaan we voortvarend aan de slag in 2021. Dit gaat in eerste instantie over onszelf en hoe 

wij met elkaar en onze omgeving samenwerken en in de loop van 2021 ook meer over 

onze processen: hoe wij ons werk hebben ingericht.  

 

2. Duurzaamheid 2.0. OFW staat bekend als een van de duurzaamste corporaties van 

Nederland. We hebben op dit punt ons belangrijkste doel bereikt (gemiddeld label A) en 

het is nu zaak om te kijken wat de volgende stap is die we willen zetten. Daarbij kijken we 

naar onze woningen, maar nadrukkelijk ook meer naar de menskant. Wat hebben onze 

huurders nodig om veilig en prettig te wonen, zodat hun huis ook een fijn thuis is? 

 

3. Van moderniseren naar groeien. Wat we in ieder geval weten, is dat er in Dronten behoefte 

is aan meer betaalbare woningen. We willen in 2021 vormgeven aan een groeiambitie 

waarbij we meer woningen toevoegen (door nieuwbouw) dan verkopen. De financiële 

discussie speelt hierbij een centrale rol. OFW werkt nu gelukkig nog vanuit een financieel 

gezonde positie, maar om dit in de toekomst zo te kunnen houden, zullen we goed 

moeten kijken naar onze inkomsten (huurbeleid) en uitgaven (kosten, investeringen).  

 

4. Hernieuwd contact met onze huurders en stakeholders. Het jaar 2020 was met corona geen 

makkelijk jaar. We hopen dat in 2021 het contact weer makkelijker loopt en intensiever 

kan zijn, maar we houden er rekening mee dat digitaal contact onderdeel zal blijven van 

onze dienstverlening. In 2021 zorgen we dat we beter in (digitale) verbinding zijn met 

onze huurders en stakeholders.  

 

Dit jaarplan is nu nog papier. Met elkaar, maar nadrukkelijk ook samen met onze huurders, 

relaties en leveranciers willen we de acties tot een succes maken en zo onze doelen halen. Wij 

gaan voor een vruchtbaar 2021 voor goed wonen in Dronten! 

 

Dronten, november 2020 

Namens alle medewerkers van OFW, 

Noek Pouw, directeur-bestuurder 
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 LEESWIJZER 

 

In dit jaarplan geven we aan welke activiteiten we voornemens zijn in 2021 te ondernemen. Deze 

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 de hoofdstukken 1 t/m 4 geven we de specifieke acties/activiteiten voor 

2021 weer op onze planthema’s.1 

 

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

gezegd leest u daar over de inkomsten die we verwachten binnen te krijgen, 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 

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
https://www.ofw.nl/uploads/tx_dddownload/SBVN_-_OFW_-_Defintieve_versie__schermversie_.v101.pdf
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 1 ONZE DOELGROEP ONDER DAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 pakken we in dit kader de volgende acties op: 

 

Actie: Wij stellen een plan op om invulling te geven aan de gemeentelijke Woon-Zorg-Visie. 

Wij nemen deel aan een werkgroep van de gemeente Dronten om te komen tot een gezamenlijke 

woon-zorg-visie. De analyse van de toekomstige woon-zorgvraag voor het sociale segment wordt 

vergeleken met de kenmerken van ons huidige woningbezit. Wat hebben we al te bieden en wat 

is er aanvullend nodig? We stellen in 2021 een plan op om invulling te geven aan deze Woon-

Zorg-Visie en vertalen dit in 2022 naar ons Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw. 

 

Actie: We actualiseren ons huurbeleid. 

In 2021 willen we ons huurbeleid actualiseren. Een gematigd huurbeleid voor de doelgroep die 

dit het hardst nodig heeft blijft het uitgangspunt en daarnaast mogelijk een gedifferentieerd 

huurbeleid (naar inkomen en woningkwaliteit) op woning- of complexniveau. Door middel van 

ingrepen in energiebesparingen kunnen kosten voor de laagste inkomens beperkt blijven.  

 

 

 

Over ‘Onze doelgroep onder dak’ uit: Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 

2018-2023’: 

Wij zijn 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. De huishoudens die 

wij bedienen verschillen in huishoudenssamenstelling, maar ook in (culturele) 

achtergrond en mate van zelfredzaamheid. Binnen al deze groepen is de variatie 

dan ook groot: de woningbehoefte varieert, de dienstverleningsvraag verschilt 

maar zeker ook de mate waarin we als corporatie actieve aandacht voor de klant 

nodig hebben. We bieden de huishoudens binnen onze doelgroep passende, 

betaalbare woonruimte in de gemeente Dronten, zodat zij op een positieve manier 

invulling kunnen geven aan hun eigen 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:  

• Voldoende beschikbaar woningaanbod met acceptabele wachttijden  

• Gevarieerd woningaanbod, passend bij de behoeften van de doelgroep  

• Betaalbaar woningaanbod dat toegankelijk is voor onze doelgroep 
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Actie: We verkennen de ontwikkeling van een woningmarkt monitor. 

Een woningmarktmonitor helpt ons bij het volgen van ontwikkelingen op de Dronter 

woningmarkt, bijvoorbeeld om wachttijden en (wensen van) doelgroepen beter in beeld te krijgen 

zodat wij onze doelgroepen beter kunnen bedienen. Zo kunnen we onze strategische keuzes en 

beleid in de toekomst beter onderbouwd maken. 

 

Actie: We werken het concept ‘Flexwonen’ uit tot een planinitiatief.  

We onderzoeken de mogelijkheid om door tijdelijke verhuur bepaalde doelgroepen beter van 

dienst te kunnen zijn. Naast het doel van Flexwonen onderzoeken we daarbij ook de vorm Tiny 

Houses, maar ook leegstaande panden of een andere vorm van nieuwbouw zijn opties.  Het 

effect op de wachttijden binnen Dronten en een mogelijke oplossing voor problematische 

huurders zal meegenomen worden 

in het onderzoek. Dit kan zich vanaf 

2021 vertalen naar een planinitiatief. 

 

Actie: We realiseren de nieuwbouw 

van 54 sociale huurappartementen 

voor senioren aan de Lijzijde in 

Dronten. 

In september 2020 is gestart met de 

realisatie van 2 complexen van 27 

appartementen voor senioren aan de 

Lijzijde in Dronten. Rond de 

jaarwisseling 2021-2022 zullen deze 

appartementen worden opgeleverd 

en worden verhuurd.  

 

Actie: We leveren de 24 nieuwbouwwoningen in Het Palet in Dronten op. 

In 2021 leveren we 12 levensloopwoningen en 12 starterswoningen op in de nieuwbouwwijk Het 

Palet in Dronten. Hiermee vernieuwen wij ons woningbezit en geven wij invulling aan onze 

vastgoedstrategie om te bouwen voor senioren en starters.  

 

Actie: We initiëren de nieuwbouw ‘gemengd wonen’: 60 appartementen, dagbesteding en  

praktijkschool op stationslocatie Dronten. 

In 2021 zullen wij met de gemeente Dronten en Het Almere College komen tot een 

samenwerking voor de realisatie van 60 appartementen voor verschillende doelgroepen 

bovenop de praktijkschool van het Almere College. Dit doen wij door een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten en de ontwerpfase te starten.  

 

Actie: Start nieuwbouw 30 sociale huurappartementen en MFC Swifterbant. 

In 2021 ronden wij de ontwerpfase van dit project af, voltooien we de aannemersselectie en 

starten we met de realisatie van de 30 sociale huurappartementen en het MFC Swifterbant. 
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 2 DUURZAAM GOED WONEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 pakken we in dit kader de volgende acties op: 

 

  

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, 

goed onderhouden zijn en veilig, gezond en comfortabel zijn om in te wonen. De 

kwaliteit van onze woningen zien we altijd in relatie tot betaalbaarheid: welke 

woonlasten brengen onze woningen 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:  

• 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. 
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Actie: We ronden de definitiefase ten behoeve 

van een Visie op Duurzaamheid 2.0 af. 

OFW heeft in de afgelopen jaren grote stappen 

gezet op het gebied van duurzaamheid. We zijn 

een van de duurzaamste corporaties van 

Nederland en hebben gemiddeld label A. We 

hebben veel van onze doelen gehaald. In 2021 

onderzoeken we waar duurzaamheid bij OFW in 

de toekomst over gaat. We verbreden het thema 

naar circulariteit, klimaatadaptie en 

energietransitie en nemen naast de milieukant 

ook nadrukkelijker de menskant mee: wat 

hebben onze huurders nodig voor duurzaam 

goed wonen? 

 

Actie:  Om te besparen op CO2 (en woonlasten voor onze huurders) plaatsen we PV-installaties en 

transformeren we woningen naar all electric. 

In 2021, evenals voorgaande jaren, brengen wij op verzoek van huurders PV-installaties aan op 

individuele woningen. Er is een budget voor 90 woningen waarmee dan ruim 100.000 kg CO2 

wordt bespaard. Wij voeren een  pilot in de Greente-Noord in Swifterbant uit. Dit houdt in dat we 

cv-ketels op gas op verzoek van de huurders vervangen door een elektrische warmtepomp met 

een PV installatie voor duurzame stroomopwekking. Ook het koken wordt elektrisch zodat deze 

woningen all electric worden. Hiermee besparen wij 670 kg CO2 per woning per jaar.  

Voor de appartementencomplexen aan de Rozemarijn en Sparlinghof in Dronten worden de 

centrale voorzieningen verduurzaamd door het aanbrengen van een collectieve PV installatie. 

Hiermee besparen we per complex 6.000 kg CO2 per jaar. 

In totaal besparen we met deze maatregelen 133.000 kg CO2 per jaar. 

 

Actie: We stellen een scenariostudie op voor de aanpak van de woningen met de bouwjaren ’73-

’80. 

Om onze verduurzamingsdoelstellingen te halen en om de kwaliteit van de woningen met de 

bouwjaren 73’-‘80 op niveau te houden, zullen deze woningen moeten worden gemoderniseerd. 

Hoe dat moet worden gedaan, wordt onderzocht en uitgewerkt. Omdat de invloed van de 

wijktransitievisie van de gemeente Dronten op deze plannen nog onduidelijk is, worden er in 

2021 een aantal scenario’s uitgewerkt. 
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3 INCLUSIEVE SAMENLEVING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 pakken we in dit kader de volgende acties op: 

 

Actie: We stellen een Visie op Leefbaarheid op. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Lemonmeting is het thema Leefbaarheid 

nadrukkelijker op de kaart gezet. Om tot een gerichte en gezamenlijke aanpak te komen 

ontwikkelen we in 2021 onze visie op Leefbaarheid. Hierin zullen meegenomen worden 

beeldkwaliteit, wat verstaan we onder schoon/heel/veilig, hoe vertalen we uitkomsten uit de 

Lemonmeting naar een praktische vertaling in de buurt en hoe betrekken we partners in het 

netwerk bij het nastreven van een langdurig prettige leefomgeving. Een concreet voorbeeld voor 

nader onderzoek is het terugbrengen van buurtschouwen met een vertaling naar ‘doedagen’ 

waarbij bewoners actief deel uitmaken van kleinschalige projectmatige aanpak (tuin/opruimactie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

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

zich veilig voelen en trots zijn op hun eigen woning en wijk. 
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Actie: We maken uitvoeringsafspraken met onze lokale partners ter voorkoming van problemen 

rondom wonen (en leefbaarheid). 

Wij zorgen voor heldere afspraken met onze partners en nemen, waar nodig/noodzakelijk, hierin 

initiatief. Afspraken leggen wij vast in convenanten waarbij we ons houden aan de regels met 

betrekking tot AVG maar het ook mogelijk maken om, indien het belang het rechtvaardigt, 

gegevens te kunnen delen. Wij dragen zorg voor haalbare afspraken die niet ten koste gaan van 

de leefbaarheid in de wijk. Met andere woorden: de draagkracht in de buurt moet voldoende 

blijven.  

Wij dragen ons steentje bij om huurders in lastige omstandigheden goed te laten landen en 

toekomstige problemen te voorkomen.  Zo werken we samen met gemeente en 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland om (problematische) schuldsituaties in een zo vroeg 

mogelijk stadium te signaleren. Ook maken wij afspraken met de gemeente en Vluchtelingenwerk 

zodat statushouders een goede start maken voor duurzaam woonplezier. 
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 4 DUURZAME ORGANISATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 pakken we in dit kader de volgende acties op: 

 

Over: Duurzame organisatie 

In ‘Duurzame organisatie’ zijn drie hoofdstukken uit het Ondernemingsplan samen 

genomen: ‘Goed contact met de klant’, ‘Inspireren en verbinden’ en ‘Duurzame 

organisatie’. We streven vanzelfsprekend een klantgerichte dienstverlening na. Dat 

betekent dat we goed contact met onze klant moeten hebben.  

We merken dat de omgeving waarin we werken steeds sneller verandert en de 

digitalisering doorgaat. We zullen gebruik maken van standaardisering en 

digitalisering waar mogelijk en meer maatwerk leveren waar nodig is. Hiervoor is 

het noodzakelijk dat onze organisatie en onze medewerkers hierop kunnen 

inspelen en wordt de samenwerking met onze partners nóg belangrijker: samen 

bereiken we meer.  

Onze belofte: 

• 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. 

 

Over ‘Goed contact met de klant’ uit: Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 

2018-2023’: 

Huurders en woningzoekenden vormen het bestaansrecht van onze organisatie en 

zijn de reden waarom wij ons dagelijks inzetten. We hechten daarom veel waarde 

aan een klantgerichte dienstverlening en goed contact met de klant. Dit betekent 

dat we bereikbaar zijn, oog en oor hebben voor de klant en vragen in één keer goed 

en eenduidig beantwoorden. We beseffen dat iedere klant anders is en daardoor 

ook andere verwachtingen kan hebben bij onze dienstverlening. Dat kan gaan over 

de wijze van contact, maar bijvoorbeeld ook over de mate van aandacht. We 

houden hiermee rekening door de klant meerdere contactmogelijkheden te bieden, 

passend bij zijn gedrag en behoefte. Terwijl we het belangrijk vinden dat de klant 

bepaalt hoe hij contact met ons opneemt, zijn er ook gevallen waarin wij het type 

contact bepalen. Onze belofte:  

 

Onze belofte - Onze doelgroep mag rekenen op: 

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

en hem helpen op een manier die bij hem of haar past. 
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Actie: We starten het opstellen van een klantvisie op en realiseren quick wins in onze 

dienstverlening aan de klant. 

Binnen OFW herijken we onze wijze van dienstverlening. Door middel van onderzoek bij huurders 

inventariseren we de behoeften en mogelijke verbeterpunten. Op basis van deze informatie en 

eigen inbreng starten we met het opstellen van een klantvisie.  Wij denken hierbij aan een 

situationele aanpak, want niet alle huurders zijn hetzelfde en hebben dezelfde contactbehoefte. 

Quick wins implementeren we direct. Binnen onze klantreis (het traject van contactmomenten en 

interactie tussen klant en OFW bij een nieuwe verhuring) is er al een aantal benoemd. We hebben 

nog een vervolg-klantreis uit te voeren specifiek voor het proces van reparatiemeldingen. Onze 

klachtenprocedure en onderzoek naar klantvriendelijkheid en de huurbeleving (KWH) leveren ons 

informatie ter verbetering van de dienstverlening. 

 

Actie: We geven uitvoering aan het 

plan van aanpak voor de 

ontwikkeling van onze organisatie. 

De afgelopen jaren is er veel 

geschreven over onze organisatie, 

maar deze rapporten hebben niet 

altijd een goede opvolging gekregen. 

In 2020 hebben we daarom een 

analyse uitgevoerd naar waar we als 

organisatie staan en wat we nodig 

hebben om ook in de toekomst 

samen onze opgaven waar te 

kunnen maken. Dat heeft in 2020 

geleid tot een plan van aanpak met 

een routekaart, waar we in 2021 

uitvoering aan geven. 

 

Actie: We geven uitvoering aan de wettelijke visitatie en gaan samen met stakeholders aan de 

slag met de aandachtspunten en verbetervoorstellen die daaruit voortkomen. 

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om eens per vier jaar een visitatie door een extern 

geaccrediteerd bureau te laten uitvoeren. Een visitatie geeft zicht op onze maatschappelijke 

prestaties en hoe we deze kunnen verbeteren. En het toont belanghebbenden wat OFW doet en 

hoe we presteren. Ook onze financiën en governance van maatschappelijk presteren2 krijgen 

aandacht, maar altijd in relatie tot de maatschappelijke prestaties. De rapportage die uit de 

visitatie volgt, bevat aandachtspunten en verbetervoorstellen waar we samen met stakeholders 

mee aan de slag gaan. 

 

 

                                                        
2 ‘Governance van maatschappelijk presteren’ houdt in een beoordeling over de strategievorming 

en prestatiesturing, de maatschappelijke rol van de RvC en de externe legitimatie en openbare 

verantwoording. 
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Actie: We stellen samen met de organisatie een plan van aanpak op voor en starten met de 

optimalisatie van onze primaire processen en een update van de systemen. 

De afgelopen jaren heeft de optimalisatie van het ICT-systeem vooral plaatsgevonden in de 

inrichting en gebruik van onderdelen van processen. Er is binnen de organisatie behoefte om een 

stap verder te zetten door meer integraal en afdeling overstijgend naar de processen te kijken. 

We starten een project op om de verschillende processen in relatie tot inrichting en gebruik van 

ICT-systemen te verbeteren, zodat onze primaire bedrijfsprocessen beter ondersteund worden. 

Met het optimaliseren kan het zowel gaan om klantgerichtheid, integraliteit en samenwerking, 

effectiviteit, efficiency als risicobeheersing van processen. Hiervoor wordt een plan van aanpak 

met medewerkers en adviseurs opgesteld. Er wordt gestart met de optimalisatie van de primaire 

processen.  

 

Actie: We stellen een plan op voor de verbetering en verbreding van de klant- en 

stakeholdersbetrokkenheid. 

In coronatijd werd duidelijk hoe afhankelijk we zijn van de spaarzame momenten waarop we met 

een relatief beperkte groep stakeholders en huurders in contact zijn. We missen in deze tijd een 

belangrijk deel van deze input, feedback en betrokkenheid bij ons werk. In 2021 kijken we hoe we 

met een bredere groep huurders en stakeholders in contact kunnen komen en hoe we hen aan 

ons kunnen binden, ook digitaal. We ontwikkelen hiervoor een plan, waarmee we in 2021/2022 

aan de slag gaan. 

 

Actie: We ronden het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van risicomanagement af en 

starten met de implementatie ervan. 

Risicomanagement heeft een prominentere rol binnen de bedrijfsvoering van OFW. De volgende 

fase is het toepassen van de “Risico8Baan” en het “Three Lines of Defence” model binnen ons 

risicomanagementmodel. We ronden het plan van aanpak af waar we in 2020 een start mee 

hebben gemaakt en starten in 2021 met de implementatie hiervan.  
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  5 KENGETALLEN 

 
  Begroot 

2021 

Prognose 

2020 

Gerealiseerd 

2019 2018 

Omvang woningbezit DAEB        

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.216 4.250 4.285 4.302 

Verkoop 34 34 35 30 

Samenvoeging 0 0 0 0 

Aankoop 0 0 0 0 

Oplevering nieuwbouw 24 0 0 10 

Overige mutaties 0 0 0 3 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.206 4.216 4.250 4.285 

      

Verzorgingshuis 76 76 76 76 

Studenteneenheden 395 395 395 403 

Totaal overige woongebouwen 471 471 471 479 

      

Maatschappelijk vastgoed 12 12 12 11 

Totaal overige verhuureenheden 12 12 12 11 

      

Totaal verhuureenheden DAEB 4.689 4.699 4.733 4.775 

     

      

Omvang woningbezit niet-DAEB     

Woningen in exploitatie per 1 januari 14 15 16 17 

Verkoop 1 1 0 0 

Overige mutaties 0 0 -1 -1 

Woningen in exploitatie per 31 december 13 14 15 16 

      

Bedrijfsruimten  9 9 9 9 

Garages 26 26 30 30 

Totaal overige verhuureenheden 35 35 39 39 

Totaal verhuureenheden niet-DAEB 48 49 54 55 

     

TOTAAL VERHUUREENHEDEN (DAEB en 

niet-DAEB) 

 

4.737 

 

4.748 

 

4.787 

 

4.830 
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 Begroot Prognose Gerealiseerd 

 2021 2020 2019 2018 

Balans en winst- en verliesrekening                         

(x € 1.000) 

      

1.       Overige reserves  176.261 169.649 163.721 153.034 

          Herwaarderingsreserve 234.477 226.885 240.301 191.373 

          Totaal eigen vermogen 410.738 396.535 404.022 344.407 

2.       Jaarresultaat na belastingen  14.203 -7.488 59.615 56.323 

      

Algemeen     

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

2.       LTV (leningen versus  

          beleidswaarde)  

 

58% 

 

59% 

 

59% 

 

65% 

3.       Solvabiliteit op basis van           

          beleidswaarde 

 

39% 

 

39% 

 

38% 

 

31% 

4.      Dekkingsratio (leningen versus          

         marktwaarde) 

 

46%*) 

 

48% 

 

46%**) 

 

48%**) 

 

*) De marktwaarde van de leningen per 31-12-2021 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. 

**) De dekkingsratio ultimo 2018 en 2019 is herrekend op basis van de nieuwe definitie van de 

Aw/WSW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pagina | 17  

 

 

  6 UITGANGSPUNTEN 

 
6.1 Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW 

Vanaf 2019 beoordelen de Aw en WSW de risico’s van de corporaties op basis van een nieuw 

gezamenlijk beoordelingskader. Met dit gezamenlijke beoordelingskader verminderen de 

administratieve lasten en verloopt de beoordeling effectiever en efficiënter. 

 

Bij de introductie begin 2019 van de beleidswaarde als nieuw waarde begrip zijn de ratio’s en 

grenswaarden door de Aw en WSW voorlopig vastgesteld.  

Op 28 april 2020 zijn de definitieve ratio’s en grenswaarden voor de ratio’s gepubliceerd. De 

belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de voorlopige ratio’s zijn: 

- De maximale grenswaarde voor de Loan to Value (beleidswaarde) is verruimd van 75% naar 

85% (DAEB en enkelvoudig geconsolideerd); 

- De minimaal vereiste solvabiliteit is naar beneden bijgesteld van 20% naar 15% (DAEB en 

enkelvoudig/geconsolideerd); 

- De dekkingsratio wordt berekend op basis van de marktwaarde van de leningen (in plaats 

van de nominale waarde); 

- De onderpandratio is nieuw. Deze ratio wordt berekend op basis van het onderpand van het 

vastgoed (het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed waarop het WSW bij volmacht hypotheek heeft 

gevestigd) ten opzichte van de marktwaarde van de leningen.  

 

De Aw/WSW monitoren de financiële continuïteit middels de financiële positie van OFW. De 

financiële positie wordt getoetst aan de hand van de volgende financiële ratio’s: 

- ICR: minimaal 1,4 (DAEB) en 1,8 (niet-DAEB) 

- LTV: maximaal 85% op basis van beleidswaarde 

- Solvabiliteit: minimaal 15% (DAEB) en 40% (niet-DAEB) op basis van beleidswaarde 

- Dekkingsratio: maximaal 70% op basis van de marktwaarde van de leningen 

- Onderpandratio: maximaal 70% op basis van de marktwaarde van de leningen 

 

De financiële ratio’s kunnen als volgt worden omschreven. 

ICR Voldoende operationele kasstromen om renteverplichtingen te 

kunnen voldoen 

LTV De verhouding tussen de schuldpositie en de beleidswaarde van 

het vastgoed 

Solvabiliteit De verhouding tussen het eigen vermogen (gebaseerd op 

beleidswaarde) en het totaal van de activa 

Dekkingsratio De verhouding tussen de schuldpositie en de marktwaarde van 

het vastgoed 

Onderpandratio De verhouding tussen de schuldpositie en de marktwaarde van 

het onderpand 

   

De kengetallen worden berekend voor zowel DAEB, Niet-DAEB afzonderlijk als voor het geheel.  
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Op basis van deze begroting zijn de financiële ratio’s als volgt. 

- ICR 

x € 1.000 DAEB Niet-DAEB  OFW totaal 

Operationele kasstromen 5.995 167  6.162 

Bij: rentelasten 6.237 0  6.237 

Af: rentebaten 0 0   

Operationele kasstromen voor 

rentelasten (a) 

 

12.232 

 

167 

  

12.399 

Rentelasten (b) 6.237 0  6.237 

ICR, verhouding (a): (b) 2,0 *) nvt  2,0 

     

Minimale vereist OFW    1,7 

Minimaal vereist AW/WSW 1,4 1,8  1,4 

*) In de niet-DAEB-tak is geen vreemd vermogen aanwezig en derhalve zijn er geen rentelasten. Om die 

reden is geen ICR te berekenen. 

 

 

-  LTV (Loan to Value) 

x € 1.000  DAEB Niet-DAEB  OFW totaal 

Schuldpositie A 208.732 0  208.732 

Interne lening  B 0 0  0 

Beleidswaarde vastgoed C 355.105 4.166  359.271 

      

LTV (A-B)/C 58,8% *) nvt  58,1% 

      

Maximum-norm OFW     65% 

Maximum-norm AW/WSW  85% 75%  85% 

*) In de niet-DAEB-tak is geen vreemd vermogen meer aanwezig. Om die reden is geen LTV te 

berekenen. 
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Solvabiliteit 

x € 1.000 DAEB Niet-DAEB  OFW totaal 

Marktwaarde vastgoed 622.973 4.889  627.862 

Beleidswaarde vastgoed 355.105 4.166  359.271 

Volkshuisvestelijke 

bestemming (verschil markt- 

en beleidswaarde) 

 

 

267.868 

 

 

723 

  

 

268.591 

Correctie netto 

vermogenswaarde Niet-DAEB 

 

723 

   

     

Eigen vermogen (o.b.v. 

marktwaarde) 

 

410.738 

 

7.105 

  

410.738 

Eigen vermogen na correctie 

bestemming (A) 

 

142.147 

 

6.382 

  

142.147 

     

Totaal activa na correctie 

bestemming en 

vermogenswaarde (B) 

 

 

365.295 

 

 

7.865 

  

 

366.778 

     

Solvabiliteit na correctie 

bestemming (A/B) 

 

38,9% 

 

81,1% 

  

38,8% 

     

Minimaal vereist OFW    28% 

Minimaal vereist AW/WSW 15% 40%  15% 

*) De beleidswaarde van B.O.G. en garages is gelijk aan de marktwaarde. Voor de niet-DAEB-woningen is er een 

afslag voor kwaliteit (onderhoud) en beheer (beheerkosten).  

 

- Dekkingsratio 

x € 1.000  DAEB Niet-DAEB  OFW totaal 

Marktwaarde schuld  287.805 0  287.805 

Interne lening   0 0  0 

Marktwaarde schuld 

gesaldeerd met interne 

lening 

 

 

A 

 

 

287.805 

 

 

0 

  

 

287.805 

      

Marktwaarde vastgoed B 622.973 4.889  627.862 

      

Dekkingsratio A/B 46,2%**) *)nvt  45,8%**) 

      

Maximum-norm OFW     63% 

Maximum-norm AW/WSW  70%   70% 

*) In de niet-DAEB-tak is geen vreemd vermogen meer aanwezig. Om die reden is geen  dekkingsratio te berekenen.  

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

 verdisconteren tegen de rentecurve. Voor 2021 is de rentecurve nog onbekend. Naar rato 2020 berekend. 
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- Onderpandratio 

Het onderpand betreft al het vastgoed waarop WSW bij volmacht hypotheek heeft gevestigd. 

OFW heeft een aantal Niet-DAEB woningen (appartementen De Bries en Noordenveld) waarop 

het WSW geen volmacht heeft. Gezien het geringe vermogen welke niet onder het onderpand 

van het WSW valt, komt de onderpandratio vrijwel overeen met de dekkingsratio van OFW. Ook 

bij de onderpandratio wordt de marktwaarde van de leningen afgezet tegen de marktwaarde van 

het vastgoed welke in onderpand bij het WSW is. Norm AW/WSW maximum is 70%. 

 

6.2 Vennootschapsbelasting 

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

vennootschapsbelasting ingevoerd. Voor de toepassing van de rente-aftrekbeperking moet 

worden gekeken of er sprake is van een overschot aan rentelasten. Rentelasten zijn aftrekbaar 

tot maximaal de hoogste van de volgende bedragen: 

- 30% 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 2021 hebben we rekening gehouden met de rente-aftrekbeperking. De 

renteaftrekbeperking is als volgt berekend: 

 x € 1.000 

Fiscale winst (zonder rente-aftrekbeperking) 8.594 

Bij: financiële baten en lasten  5.983 

Bij: afschrijvingen m.v.a. 333 

EBIDTA 14.910 

  

ATAD (30% van EBIDTA maximaal aftrekbaar) 4.473 

Af: financiële baten en lasten -5.983 

Niet aftrekbare deel van financiële baten en lasten  1.510 

 

De verschuldigde vennootschapsbelasting voor 2021 is als volgt berekend: 

 x € 1.000 

Resultaat voor belastingen (commercieel) 16.705 

Af: afschrijving materiële vaste activa -238 

Af: waardeverandering materiële vaste activa -6.747 

Af: woningverkopen bestaand bezit (vorming 

herinvesteringsreserve) 

 

-1.088 

Af: overige verschillen -370 

Af: onderhoud begrepen in modernisering 0 

Bij: heffing saneringssteun 332 

Bij: niet-aftrekbare rente (ATAD, zie bovenstaande berekening) 1.510 

Fiscale winst 10.104 

  

Te betalen vennootschapsbelasting 2.502 
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De fiscale winst over 2021 kan niet meer worden gecompenseerd met in het verleden  

opgebouwde fiscale verliezen. De te betalen vennootschapsbelasting wordt als volgt berekend. 

Voor belastbare winst tot € 245.000 geldt een belastingtarief van 15%. De eerste schijfgrens is per 

2021 verruimd van € 200.000 naar € 245.000. Voor winsten boven de € 245.000 geldt het tarief 

van 25%. 

 

6.3 Huurverhoging/huurderving 

Voor 2021 is de door de overheid vastgestelde huursombenadering van toepassing. Op basis van 

de huursombenadering (conform het Sociaal Huurakkoord 2018) is de gemiddelde 

huurprijsstijging (exclusief huurharmonisatie) gemaximeerd op de inflatie van het voorafgaande 

jaar (2020). Indien in de prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie een hogere 

huursomstijging wordt afgesproken mag de huursom maximaal 1% meer stijgen dan de inflatie. 

OFW heeft met de gemeente Dronten en de HBV hier afspraken over gemaakt.  

De verwachte inflatie over 2020 bedraagt 1,1% en is lager dan het afgelopen jaar.  

Gezien de verwachte prijsinflatie van 1,1% en de gemaakte prestatieafspraken zou op basis van 

de huursombenadering de gemiddelde huurprijsstijging maximaal 2,1% (1,1% plus 1,0%) mogen 

bedragen. Dit percentage is exclusief huurharmonisatie.  

Vanuit betaalbaarheid en de verwachte, beperkte inkomensstijging van de doelgroep wordt in de 

begroting uitgegaan van een (gematigde) huursomstijging van 1,5% (1,1% reguliere huurstijging, 

0,2% inkomensafhankelijke huurstijging en 0,2% harmonisatie). 

De huurderving wordt begroot op 1% van de huuropbrengsten. 

  

6.4 Overige uitgangspunten 

In de update economische parameters dPi 2020 van de Aw/WSW wordt uitgegaan van de 

volgende stijgingspercentages voor de variabele lasten, loonstijging en bouwkostenstijging. 

- Stijging variabele lasten   1,3% (inflatie) 

- Stijging loonkosten   1,4% 

- Bouwkostenstijging  3,0% 

In de begroting 2021 zijn deze stijgingspercentages gehanteerd. 

 

6.5 Rente nieuwe financieringen 

Voor kortlopend krediet heeft OFW een kredietfaciliteit van € 2,5 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-, 3- 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. 
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Voor nieuwe geborgde langlopende financieringen of herfinancieringen wordt voor het jaar 2021 

een rentepercentage ingeschat van 0,55%. 

De opbouw van dit rentepercentage is als volgt: 

 

10 jaar staat -0,20% 

Opslag geborgd 0,75% 

Rente in 

begroting 2021 

 

0,55% 

 

6.6 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- en bouwkosten 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 2021 is als volgt: 

 

  

PV panelen 1.000 

Asbest 253 

Terugname onrendabele top i.v.m. 

marktwaardestijging 

 

-407 

Onrendabele investeringen 846 

 

6.7 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 (2020). 

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

waardeontwikkeling van het vastgoed en voorraadmutaties (sloop, verkoop, nieuwbouw en 

aankoop en woningverbetering). 

De bepaling van de autonome waardeontwikkeling over het jaar 2021 geschiedt op basis van de 

volgende stijgingsfactoren. 

 Marktwaarde in verhuurde staat: inflatie 

 Beleidswaarde: inflatie min 1% 

 

Onderstaand is de opbouw van de beleidswaarde per 31-12-2020 weergegeven: 
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6.8 Sectorspecifieke heffingen 

- Verhuurderheffing 

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de verhuurderheffing voor zelfstandige 

woningen met een huurprijs tot € 737,14 per maand. Het tarief bedraagt € 5,62 per € 

1.000 WOZ-waarde. 

-        Heffing saneringssteun 

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

percentage (maximum 5%) van de huuropbrengsten. 

In de begroting 2021 is een saneringssteun van 1% van de huuropbrengsten opgenomen. 

-       Obligo 

Volgens de leidraad economische parameters dPi2020 dienen corporaties in de raming 

van de sectorspecifieke heffingen ook een bedrag in te rekenen voor inning van obligo. 

Deelnemers van het WSW (zoals OFW) dienen voor 2021 rekening te houden met inning 

van obligo ter hoogte van een percentage van 0,041% van het verwachte geborgde 

schuldrestant ultimo voorgaand jaar.  

 

6.9 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 2021 bedraagt 35. Uitgegaan wordt van een gemiddelde verkoopprijs van € 160.000 per 

woning. 

 

6.10 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 

- Verhuisonderhoud: onderhoud vanwege verhuizingen 

- Preventief onderhoud: voorkomen van storingen en reparatiemeldingen 

- Individueel dynamisch onderhoud 

- Planmatig (cyclisch) onderhoud 

 

In de begroting 2021 is met de volgende budgetten voor onderhoud rekening gehouden. 

 

6.11 Reparatie- en verhuisonderhoud 

 

Reparatieonderhoud (x € 1) Begroting 2021 Begroting 2020 

Reparaties woningen, kamers en garages 1.153.500 829.400 

 

Verhuisonderhoud (x € 1) Begroting 2021 Begroting 2020 

Verhuizingen woningen en kamers 900.000 676.500 
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Het budget reparatieonderhoud voor 2021 is vastgesteld op basis van de realisatie van de 

afgelopen twee jaar (2019 € 1.121.000 en 2018 € 1.022.000). De kosten per reparatie en het 

aantal reparaties zijn duidelijk toegenomen. Bovendien is rekening gehouden met de verwachte 

prijsstijging.  

Het aantal verhuizingen in 2021 is begroot op 400 (2020: 330). De gemiddelde kosten per 

verhuizing zijn begroot op € 2.250 (2020: € 2.050). Het aantal verhuizingen zal toenemen door de 

oplevering van nieuwbouw (het Palet en de Lijzijde), waardoor het aantal verhuisbewegingen 

binnen de bestaande voorraad naar verwachting gaat toenemen.  

 

6.12 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 2021 bedraagt € 833.389 (2020: 

€ 850.169).  

 

6.13 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 2021 is de vernieuwing van 48 badkamers (2020: 46) 

en 175 keukens (2020: 170) gebudgetteerd. 

 

Het budget voor individueel dynamisch planmatig onderhoud is als volgt opgebouwd. 

 

(x € 1) Begroting 2021 Begroting 2020 

Keukenvervanging 791.057 776.550 

Vervanging binnenwanden/dakkoepels 0 90.000 

Badkamervernieuwing 617.500 556.000 

Totaal 1.408.557 1.422.550 

 

De totale kosten voor planmatig onderhoud (projectmatig) voor 2021 zijn begroot op € 2.968.192 

(2020: € 3.184.640).  

Het totale budget 2021 voor planmatig onderhoud, inclusief dynamisch onderhoud is als volgt. 

 

(x € 1) Begroting 2021 Begroting 2020 

Individueel dynamisch onderhoud (inclusief 

badkamervernieuwing) 

1.408.557 1.422.550 

Planmatig onderhoud (projectmatig)  2.968.192 3.184.640 

Klein planmatig onderhoud 72.600 72.600 

Totaal 4.449.349 4.679.790 
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6.14 Uren eigen dienst 

De servicemedewerkers  van OFW (circa 11 FTE) verrichten werkzaamheden op het gebied van 

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

verhuisonderhoud 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 verhuisonderhoud doorberekende kosten van de eigen dienst worden voor 

2021 begroot op € 731.500  (2020:  € 666.000).  

 

6.15 Resultaat deelnemingen 

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

plaats.  
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  7 BEGROTING 2021 DAEB & NIET-DAEB CATEGORIAAL 

 
x € 1.000 Begroting 

2021 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Bedrijfsopbrengsten    

Huren        32.853  32.717 32.717 

Vergoedingen           1.396  1.273 1.273 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille           1.088  1.222 1.310 

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf              257  155 155 

Overige bedrijfsopbrengsten              640  560 485 

Som der bedrijfsopbrengsten        36.234  35.927 35.940 

     

Bedrijfslasten     

Afschrijving materiële vaste activa              333  414 414 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa               846  1.274 1.496 

Lonen en salarissen           3.050  3.265 2.965 

Sociale lasten              433  413 413 

Pensioenlasten              515  430 430 

Onderhoudslasten           6.605  6.370 6.370 

Leefbaarheid                50  50 50 

Lasten servicecontracten           1.000  1.150 1.150 

Overige bedrijfslasten           4.363  3.887 3.887 

Sectorspecifieke heffingen           3.943  3.844 3.844 

Som der bedrijfslasten        21.138  21.097 21.019 

     

Bedrijfsresultaat        15.096  14.830 14.921 

     

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille *a) 

         

 7.592  

 

-13.264 

 

8.163 

    

Financiële baten en lasten    

Opbrengst financiële vaste activa 0 0 0 

Rentebaten 0 0 0 

Rentelasten 5.983 7.075 7.075 

Saldo financiële baten en lasten  5.983 7.075 7.075 

    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 

belastingen 

       16.705  

 

-5.508 16.009 

    

Belastingen -2.502 -1.980 -1.980 

Resultaat deelnemingen 0 0 0 

    

Resultaat na belastingen        14.203  

 

-7.488 14.029 

*a) De marktwaarde in verhuurde staat ultimo 2021 is voor de prognose 2021 herrekend op basis van de meest 

recente parameters. Hierdoor is de niet-gerealiseerde waardeverandering flink lager dan oorspronkelijk was 

begroot.  
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  8 BEGROTING 2021 DAEB & NIET-DAEB FUNCTIONEEL MODEL 

 
x € 1.000 Begroting 

2021 

Begroting 

2020 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille   

Huuropbrengsten 32.853 32.717 

Opbrengsten servicecontracten *) 1.396 1.273 

Lasten servicecontracten *) -1.000 -1.150 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.376 -2.095 

Lasten onderhoudsactiviteiten -9.918 -9.446 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -5.473 -5.440 

Som der bedrijfsopbrengsten 15.482 15.859 

   

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.600 5.425 

Toegerekende organisatiekosten -117 -62 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.512 -4.115 

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 971 1.248 

   

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.254 -1.496 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 8.000 8.164 

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 6.746 6.668 

   

Netto resultaat overige activiteiten   

Opbrengst overige activiteiten 897 639 

Kosten overige activiteiten -54 -43 

Totaal netto resultaat overige activiteiten 843 696 

   

Overige organisatiekosten -974 -950 

Leefbaarheid -380 -337 

   

Financiële baten en lasten   

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.983 -7.075 

Totaal financiële baten en lasten -5.983 -7.075 

   

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 16.705 16.109 

   

Belastingen -2.502 -1.980 

Resultaat deelnemingen 0 0 

   

Resultaat na belastingen 14.203 14.029 
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  9 KASSTROMEN 2021 DAEB & NIET-DAEB 

 
 

 

Begroting 

2021 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Operationele kasstromen    

Ontvangsten    

Huren 32.824 32.689 32.689 

Vergoedingen 1.396 1.273 1.273 

Overige bedrijfsontvangsten 640 707 485 

Renteontvangsten 0 0 0 

Saldo ingaande kasstromen 34.860 34.669 34.447 

    

Uitgaven    

Lonen en salarissen 3.050 2.965 2.965 

Sociale lasten 434 413 413 

Pensioenlasten 515 430 430 

Onderhoudsuitgaven 6.605 6.370 6.370 

Overige bedrijfsuitgaven 4.363 3.887 3.887 

Leefbaarheid 50 50 50 

Servicecontracten 1.000 1.150 1.150 

Rente-uitgaven 6.237 7.120 7.120 

Sectorspecifieke heffingen 3.943 3.844 3.844 

Vennootschapsbelasting 2.502 1.980 1.980 

Saldo uitgaande kasstromen 28.699 28.209 28.209 

    

Kasstromen uit operationele activiteiten 6.161 6.460 6.238 

    

(Des)investeringskasstromen    

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen/overig 

vastgoed 

-5.600 -5.857 -5.425 

Nieuwbouw woningen en niet woongelegenheden 8.238 5.786 8.077 

Woningverbetering woningen 1.254 5.285 4.240 

Aankoop VOV-woningen 0 160 0 

Investeringen overig 196 304 304 

Kasstroom uit (des)investeringskasstromen (negatief) 4.088 5.678 7.196 

    

Financieringskasstromen    

Aflossingen -15.747 -26.334 -26.334 

Mutatie roll-overleningen 0 1.500 0 

Nieuwe leningen 13.674 23.000 27.292 

Saldo financieringskasstromen  -2.073 -1.834 958 

    

Totaal kastromen (mutatie liquide middelen) 0 -1.052 0 
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 10 TOELICHTING BEGROTING 2021 

In hoofdstuk 7 is een specificatie van het begrote resultaat over 2021 opgenomen. In hoofdstuk 8 

is de winst- en verliesrekening op basis van het functioneel model opgenomen. Hoofdstuk 9 geeft 

een overzicht van de kasstromen van stichting Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Bijlage 1 

geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden van projectmatig planmatig onderhoud. In 

bijlage 2 is de specificatie van de investeringen ten dienste van de exploitatie opgenomen en in 

bijlage 3 zijn de bedrijfslasten en de kosten van de werkorganisatie toegelicht. 

10.1 Begroting 2021 

Het resultaat na belastingen van stichting OFW over 2021 wordt begroot op € 14.203.000 positief. 

In de paragraaf 6.2 van deze begroting is de berekening van de fiscale druk over 2021 

opgenomen. Het nadeel vanwege de invoering van de renteaftrekbeperking (ATAD) voor de 

vennootschapsbelasting bedraagt over 2021 € 378.000 ( 25% van € 1.510.000).  

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

Gegeven de uitgangspunten van de begroting ontstaat er over 2021 een fiscale winst van               

€ 10.104.000.  Dit bedrag kan niet gecompenseerd worden met de opgebouwde verliezen uit 

voorgaande jaren. 

De kasstromen van OFW zijn in hoofdstuk 9 van deze begroting toegelicht. In 2021 bedraagt de 

aflossingsverplichting op bestaande leningen € 15,7 miljoen. In het treasuryjaarplan 2021 wordt 

de invulling van de financieringsbehoefte van € 13,7 miljoen nader uitgewerkt. 

 

10.2 Bedrijfsopbrengsten 

De uitgangspunten voor de huurstijging in 2021 zijn in paragraaf 6.3 weergegeven.  

Onder de post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille (winst en verliesrekening categoraal) 

is rekening gehouden met de verwachte verkoop van bestaande huurwoningen op basis van het 

verkoopplan. Per 31 december 2020 is het aantal te verkopen woningen volgens het verkoopplan 

circa 400. In de begroting 2021 wordt uitgegaan van de verkoop van 35 bestaande woningen. Het 

begrote resultaat uit de verkoop van bestaande huurwoningen bedraagt € 1.088.000. Dit 

resultaat is als volgt opgebouwd.  

Verkoopopbrengst 35 * € 160.000 =     € 5.600.000 

Af: boekwaarde o.b.v. marktwaarde in verhuurde staat € 4.512.000 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille   € 1.088.000 

 

10.3 Bedrijfslasten 

De afschrijvingen hebben alleen betrekking op de activa ten dienste van de exploitatie. Met de 

invoering van de nieuwe Woningwet wordt het vastgoed gewaardeerd op de marktwaarde in 

verhuurde staat.  

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

verhuurde staat als onrendabele investering aangemerkt.  

Investeringen in modernisering/verbeteringen en asbestverwijdering worden in zijn geheel als 

overige waardeverandering opgenomen. Dit wordt gedaan omdat de marktwaarde als gevolg 

hiervan vrijwel niet toeneemt. 
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De terugname van onrendabele investeringen is het gevolg van de stijging van de marktwaarde 

in verhuurde staat. Bij marktwaardecomplexen waarvan de oorspronkelijke kosten hoger zijn dan 

de marktwaarde in verhuurde staat wordt als gevolg van de stijging van de marktwaarde een 

deel van de in het verleden genomen waardeveranderingen (verliezen) teruggenomen.  

De specificatie van de overige waardeveranderingen in 2021 is als volgt. 

 

Overige waardeveranderingen x € 1.000 

PV-panelen/hybride installaties/elektrisch koken 1.000 

Asbest 253 

Terugname onrendabele investeringen vanwege 

impairment-test marktwaarde 

 

-407 

 846 

 

10.4 Kosten werkorganisatie 

Personeelskosten 

Het aantal FTE (full-time-equivalenten) bedraagt over 2021 52,3 (2020: 47,2). Bij het berekenen 

van het aantal FTE’s is rekening gehouden met het ouderschapsverlof dat in 2021 door 

medewerkers wordt opgenomen.  

 

10.5 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

Jaarlijks wordt de marktwaarde van de vastgoedportefeuille geactualiseerd. De waarde mutatie 

wordt weergegeven onder de post niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

en onder de post overige waardeveranderingen (zie bovenstaande toelichting). Het uitgangspunt 

voor de stijging van de marktwaarde in verhuurde staat in het jaar 2021 is door de Aw/WSW 

ingeschat op 1,3% (inflatie). Dit heeft als gevolg dat de in de begroting een bedrag van                     

€ 7.592.000 als niet gerealiseerde waardeverandering is opgenomen.  
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    JAARPLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2021 

 
Plaats CBS-Buurt Adressen Aantal Handeling 

DRONTEN De Oeverloperwijk De Morinel 12-18128, 152, 170, 226, 258-276, , 270-

276, 296-304, 308-320, 324-328, 332, 338-360, 366-

384, 406-414, 420-422, 426-428, 434-444, 268A-

268F, 362A-362F, De kievit 4-30, 34-64 en 74.  

De Oeverloper 3-17, 21, 25, 27, 71-83, 87-109, 113-

119, 123, 141-149, 153-159, 171, 367-381, 437-445, 

29B-29G en 355A-355H. De Grutto 54-58, 71 en 95. 

87 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

- Reinigen dakgoten 

DRONTEN Hanzenkwartier Noord 43, 43a 1 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

- Herstellen gevelstuc/keimwerk 

DRONTEN De Boeg De Boegspriet 3-10, 13-16, 18-19, 22, 25-28, 35-36, 

47-56, De Botteloef 1-5, 7, 12-22, 27, 29, 31-34,  

39-42, 47-54. De Kilick 1-8, 13-21, 24, 29-40, 47-54, 

56-57, 60, 63-67, 71, 73. De Stag 1-27, 31-33, 35-46, 

51-54, 59-62. Het Want 1-4, 9, 25-28, 21-24A 

212 - Groot schilderwerk  

- Reinigen gevels 

- Herstellen - Gevelbetimmering 

- Reinigen dakgoten 

DRONTEN De Boeg De Boeg diverse adressen 

 

106 - Herstellen opgewaaid voetlood      

op dak 

DRONTEN De Boeg De Boeg 4-132 – Deining / Branding / De Kust  

 

65 - Groot schilderwerk  

- Herstel valbeveiliging 

DRONTEN De Lancaster Thomsonstraat 6-12, 28, 30, 33, 36, 38, 54, 60, 79, 

80, 82, 86, 88, 100-104, 110, 112, 128, 132, 150, 156, 

166-172, 178-180, 196-202, 224-226, 242,244, 

250,252, 258,268-272, 274 Hondsrug 10-18, 28-32-

38-40,54-60, 78-100, 106, 108, 124, 126 

72 - Groot schilderwerk 

- Reinigen dakgoten   

DRONTEN De Lancaster Sparlinghof 1 t/m 123, Lancasterdreef 116 t/m 148 79 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

- Reinigen dakgoten   

- Herstellen Valbeveiliging 

DRONTEN Oud Dronten Regenboog 101-416 1 - Aanpassen toegangsdeuren 

binnentuinen  

- Herstellen Automatische    

deuropeners 

DRONTEN Oud Dronten Lijzijde 91 t/m 273, De Tros 1, 13 t/m 57, De Oost 52 

en De Tros 31 t/m 57. “De Woonark “.  

1 - Herstellen Zonwering 

- Herstellen Valbeveiliging 

DRONTEN Oud Dronten Walvisstraat 4-14, 20-30, Kampanje 1-15, 21-49,  

6-36, 40, 44, 48 

91 - Na-isoleren spouwmuren 

DRONTEN Oud Dronten Oost 18, 20, 34, 40-48,  Lijzijde 30-38, 94, 98-100, 

108-114, 130, Werfstraat 1, 5, 9-11, 15-19, 25-27, 35, 

43-47 

35 - Groot schilderwerk 

- Reinigen dakgoten   

DRONTEN Oud Dronten Zenit 1-13, 15, Wolken 1-15, 15A-15B 24 Herstellen - Dakpannen  

Nokvorsten. 

DRONTEN De Kruidentuin Rozemarijn 14-143, Komijn 31,37-39  1 - Vervangen Elektra armaturen  

DRONTEN De Kruidentuin Rozemarijn 22-26A, 30A-40A, 40B 1 - Herstellen Valbeveiliging 

DRONTEN De Gilden Kleermakersgilde 2-28, 93-101, Metselaarsgilde 13-

27, Weversgilde 17-32 

51 - Groot schilderwerk 

- Reinigen dakgoten 

- Stralen betimmering houten 

bergingen 

DRONTEN De Gilden Timmerliedengilde 2-6, 36-46, 64-74, 96-98, 

Korendragersgilde 2-84, Schoenmakersgilde 9-31, 

24-32, Molenaarsgilde 1-19, Mandenmakersgilde 

10-22, Kleermakersgilde 15-25, Hoedenmakersgilde 

13-27, Bontwerkersgilde 7-21,  

124 - - Schoonstralen houten bergingen 

Bijlage 1 
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Bierdragersgilde 13-27  

DRONTEN De Gilden Voegspijker 1-24, Druivenpers 1-26, Schietlood 1-26 76 - Groot schilderwerk 

- Reinigen dakgoten   

DRONTEN De Munten Beursplein 6 1 - Herstellen – Valbeveiliging 

DRONTEN De Munten Koopmansbeurs 1 t/m 31  1 - Herstellen – Valbeveiliging 

DRONTEN De Drieslag Ir. Van Hartenstraat 1 t/m 83 54 - Binnen schilderwerk  

- Herstellen – Vloerbedekking 

DRONTEN De Drieslag Agripark West 100-112, 114-126, 128-140 1 - Herstellen – Valbeveiliging 

- Binnen schilderwerk  

- Herstellen – Vloerbedekking 

SWIFTERBANT Spelbuurt Handboog 1-14, Heraut 54-64, Langs de bogen 2-12 

Voetboog  2-4, 7,8,11 

35 - Herstellen Kunststof schuifpuien 

SWIFTERBANT Spelbuurt Vendelier 26-48 12 - Bijwerkbeurt schilderwerk  

SWIFTERBANT Spelbuurt Koningshof  26-44, 56,57,59,61, 63,66, 90, 100-110 

Blazoen 7-51 

 

48 - Herstel Voegwerk 

- Groot schilderwerk 

- Reinigen dakgoten   

SWIFTERBANT Spelbuurt Jachthoorn 35,36, Trompettershof  4,12,14 5 Bijwerkbeurt schilderwerk 

SWIFTERBANT Spelbuurt Vendelier 26-48, 35-42, Blazoen 2,10 3 - Groot schilderwerk 

-Reinigen dakgoten 

SWIFTERBANT Kampbuurt Plankenpad 8-22, 23, 25, Slegge 1-17, Trippen 9 en 

11 

24 - Onderhoud luchtverwarmings-

installatie 

SWIFTERBANT Kampbuurt Plankenpad 1-25 , 2-22, Slegge 1-17, Trippen 1-13 40 - Herstellen dakpannen coaten 

SWIFTERBANT Oud Swifterbant Greente 20-58, Gletsjerstraat 1-15, 10-22, 

Zuidsingel 1-31, Lange Streek 59-69, Morenenstraat 

1-18, 20,22, 3-9, 4, 6, 8 Keileemstraat 1-16, 18, 20,22 

Zuidsingel 1-29 

95 - Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT Oud Swifterbant Noordsingel 4, 8, 10 3 - Reinigen dakgoten   

SWIFTERBANT Oud Swifterbant Greente 1-37, Granietstraat 4-8, 12-16, Lange 

Streek 1-53 Koraalstraat 6,8, 12-16  

42 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

SWIFTERBANT Oud Swifterbant Zuidsingel 2-8, 12, 18-30, Bazalstraat 1-23, 

Gletserstraat 24-32, Keileemstraat 26 

30 - Reinigen dakgoten 

SWIFTERBANT Bloemenbuurt Crocusstraat 8, 11, Anemoonstraat  3, Dahliastraat 

9, Gladioolstraat 2, 6, 8, Hyacintstraat 5,  19, 

Irisstraat 7, Narcisstraat 4 

11 - Reinigen dakgoten   

BIDDINGHUIZEN Oud-

Biddinghuizen 

Buiten 

Koolzaadhof  27-57, 61-67, 73-77, 81, 85-87, 95-97, 

101, 105, 192, 194 en 200 

50 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

- Reinigen dakgoten 

BIDDINGHUIZEN Oud-

Biddinghuizen 

Buiten 

Klaversingel 1-41, 69-75, 83, 87, 91, Koolzaadhof  

55, 57, 61-67, 73-77, 81, 85, 87, 95, 97, 82, 84, 88-98, 

101, 105, 108, 120, 192, 194, 200, Uitloper 2-36, 40-

54 en 64-70.   

88 - Asbestinventarisatie  

BIDDINGHUIZEN Oud-

Biddinghuizen 

Buiten 

Akkerhof 1 – “Educatief Centrum Biddinghuizen” 1 - Aanbrengen Valbeveiliging 

BIDDINGHUIZEN Oud-

Biddinghuizen 

De Voor 6-22, 26-30, 34-44, Fruithof 10,14,18, 28, 34 

Cultuursingel 12, 14, 20, 24, 28, 30, Boshof 4, 6, 10-

18 

57 - Groot schilderwerk 

- Reinigen dakgoten 

BIDDINGHUIZEN Oud-

Biddinghuizen 

Voor 27-57 Fruithof 10, 14, 18, 28, 34, Cultuursingel 

21, 29, 37, 72-90,    

34 - Herstellen Daklichtkoepels 

(Kilgoten) 

BIDDINGHUIZEN De Baan Garve 1-18, 2-18, Hooiberg 26-48 30 - Herstellen dakpannen coaten 

BIDDINGHUIZEN De Baan Tas 1-54 54 - Bijwerkbeurt schilderwerk 

- Onderhoud Warmtepompen 

- Herstellen Gevel keimwerk 

- Herstellen Valbeveiliging 
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Diverse  Diverse  Diverse adressen 1 - Asbestsanering n.a.v. 

inventarisatie. 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Aanbrengen - Rookmelders 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Vervangen - Gasleidingen 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Vervangen - CV ketels 

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

basiskwaliteit 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - PV installaties / Hybride / 

Elektrisch koken 

Diverse Diverse Diverse adressen 1 - Groenvoorziening 

Diverse Diverse Diverse adressen 360 - Dakgoten reinigen (jaarlijks) 
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  INVESTERINGEN ACTIVA TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE 

 
 x € 1.000 

 Begroting 

 2021 2020 

Investeringen activa ten diensten van exploitatie   

Automatisering 56 124 

Bedrijfsauto’s 140 180 

Totaal investeringen activa ten diensten van exploitatie 196 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 
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  BEGROTING BEDRIJFSLASTEN EN KOSTEN WERKORGANISATIE 

  
 x € 1.000 

 Begroting 

 2021 2020 

Afschrijving materiële vaste activa ten dienste van exploitatie   

Afschrijving bedrijfsgebouw 124 124 

Afschrijving inventaris/automatisering 158 250 

Afschrijving vervoermiddelen 51 40 

Totaal afschrijving materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 333 414 

 

 Begroting 

 2021 2020 

Personeelskosten   

Brutosalarissen 2.810 2.520 

Vergoeding ziekteverzekering -10 -10 

Externe bijstand 250 455 

 3.050 2.965 

Sociale lasten 434 413 

Pensioenlasten 515 430 

Totaal personeelskosten 3.999 3.808 

 

 Begroting 

 2021 2020 

Onderhoudslasten   

Reparatieonderhoud 1.154 829 

Verhuisonderhoud 900 677 

Preventief onderhoud 833 850 

Planmatig onderhoud 4.450 4.680 

Af: uren eigen dienst -732 -666 

Totaal lasten onderhoud 6.605 6.370 

 

 Begroting 

 2021 2020 

Leefbaarheid   

Wijkbeheermaatregelen 50 50 

Totaal lasten wijkbeheermaatregelen 50 50 

 

 Begroting 

 2021 2020 

Lasten servicecontracten   

Lasten servicecontracten 1.000 1.150 

Totaal lasten servicecontracten 1.000 1.150 

 

Bijlage 3 
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 Begroting 

 2021 2020 

Overige bedrijfslasten   

Overige personeelskosten   

Bedrijfsopleidingen/loopbaanontwikkeling 100 100 

Overige personeelskosten 181 183 

 281 283 

Huisvestingskosten   

Onderhoud gebouwen 110 47 

Overige huisvestingskosten 127 127 

 237 174 

Raad van commissarissen   

Vacatiegelden 80 72 

Overige kosten 48 38 

 128 110 

Algemene kosten   

Kosten inventaris 1 3 

Kosten vervoermiddelen 90 85 

Drukwerk, kantoorartikelen en portokosten 63 60 

Abonnementen en contributies 42 45 

Verzekeringen 25 25 

Kosten automatisering/printers 823 747 

Kosten telecommunicatie 75 62 

Externe controle 90 88 

Bewonersactiviteiten, participatie, PR en stakeholdersdebat 65 62 

Kosten klein materiaal, handgereedschap e.d. 34 25 

Kosten advies en onderzoek 249 178 

Kosten procesoptimalisatie 110 0 

Kosten visitatie 60 0 

Overige algemene kosten 80 78 

 1.807 1.458 

   

Belastingen en verzekeringen 1.530 1.480 

Contributie Aedes 35 38 

Innovatiebudget 100 100 

Fonds Huurdersonderhoud/glasverzekering 245 244 

Totaal overige bedrijfslasten 4.363 3.887 

   

Sectorspecifieke heffingen 3.525 3.439 

Heffing saneringssteun/obligo 418 405 

Totaal sectorspecifieke heffingen 3.943 3.844 
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