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LEESWIJZER 

Voor u ligt het jaarverslag over 2013 ’Naar een nieuwe werkelijkheid’. In het jaarverslag leggen we 

verantwoording af aan de samenleving en onze belanghouders over de resultaten op de voorgenomen acties 

uit de begroting 2013 en de doelstellingen uit ons beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam 

wonen 2012-2017’. De verantwoording over de besteding van de middelen, de ingezette financiële 

instrumenten en het gevoerde beleid inzake risicobeheersing gedurende 2013 maakt ook onderdeel uit van 

dit jaarverslag. Daarnaast verantwoordt de Raad van Commissarissen (RvC) over de uitvoering van haar 

werkzaamheden gedurende het jaar. In het jaarverslag is de controleverklaring van de onafhankelijke 

accountant toegevoegd.  

 

 Hoofdstuk 1 vormt het Bestuursverslag. 

 In hoofdstuk 2 leest u onze missie, organisatiefilosofie en de speerpunten, zoals die geformuleerd 

zijn in het beleidsplan ‘Samen werken aan goed wonen’. 

 In de hoofdstukken 3 t/m 7 rapporteren we per beleidsthema op de doelstellingen en de 

begrotingsacties in 2013.  

 In hoofdstuk 8 is de realisatie van de afgelopen jaren (t/m 2013) en de planning van het Strategisch 

Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw opgenomen.  

 In hoofdstuk 9 treft u een overzicht en omschrijving aan van de nieuwbouw- en 

moderniseringsprojecten.  

 In hoofdstuk 10 is het jaarverslag van de Raad van Commissarissen opgenomen. 

 Het financieel jaarverslag leest u in hoofdstuk 11. 

 De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen onder de overige gegevens.  

 In de bijlage zijn tot slot de personalia en (neven)functies van de leden van de Raad van 

Commissarissen en de directeur-bestuurder weergegeven. 
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1 BESTUURSVERSLAG 

Overgangsjaar naar nieuwe werkelijkheid 

Het jaar 2013 was een heftig jaar. Het was een overgangsjaar naar een nieuwe werkelijkheid. We hebben 

moeten inspelen op (onder meer) de effecten van de maatregelen van de kabinetten Rutte I en II en de 

daarop aangescherpte normen en regels van de sectorinstituten.  

 

Vanaf 2013 moeten we namelijk, net als de andere corporaties, door middel van de Verhuurdersheffingen 

fors bijdragen aan het terugdringen van het overheidstekort. Evenals de saneringsheffing die het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan alle corporaties heeft opgelegd (en het B1-oordeel dat we in 2012 van het 

CFV kregen), heeft dit een behoorlijke impact op onze mogelijkheden om te kunnen investeren in goed en 

duurzaam wonen in de gemeente Dronten. De verhuurdersheffingen zorgen ervoor dat onze bedrijfswaarde 

met 47 miljoen euro is gedaald. Als gevolg van deze waardedaling is er voor het eerst in onze geschiedenis 

sprake van een negatief resultaat. 

Onze investeringsmogelijkheden zijn beperkter en we hebben dus scherpe keuzes moeten maken in onze 

projectenplanning. Gelukkig zijn we in 2013 in staat gebleken hier snel op in te spelen en bij te sturen. Over 

deze keuzes en het draagvlak daarvoor zijn we het gesprek met onze belanghouders aangegaan. 

Maatschappelijk presteren met minder middelen 

Visitatie 

In 2013 zijn we voor de derde keer gevisiteerd. Ondanks dat het een overgangsjaar was,  hebben we goede 

cijfers gekregen voor ons maatschappelijk presteren over de afgelopen vier jaren (gemiddeld een 7,2). De 

visitatiecommissie heeft in zijn algemeenheid een positieve ontwikkeling in ons presteren waargenomen. 

De visitatiecommissie constateerde een sterke verankering in de lokale gemeenschap en gaf aan dat de 

Huurders Belangen Vereniging een volwaardig gesprekspartner is van OFW. Daarnaast merkte de 

commissie OFW aan als koploper in de aanpak van duurzaamheidsvraagstukken. Wel constateerde de 

commissie dat we (financieel gezien) scherp aan de wind varen, maar daarbij wel ‘in control’ zijn (een solide 

bedrijfsvoering en een goede PDCA-cyclus).  

 

Met de aanbevelingen (waaronder het aan belanghouders inzicht geven in onze investeringscapaciteit en het 

duidelijk maken van het afwegingskader voor investeringen) zijn we aan de slag gegaan. Onder meer tijdens 

de stakeholdersdag die we op 5 maart 2014 organiseerden. 

 

Expertmeeting 

Als gevolg van de heffingen en dergelijke zijn de investeringsmogelijkheden voor OFW beperkt. OFW heeft 

het aantal projecten daarom teruggebracht. Bij de gemeente was sprake van teleurstelling dat daarmee 

minder nieuwbouw plaatsvindt. Samen met de gemeente is begin 2013 aan een extern bureau (Fakton) 

opdracht gegeven om in een expertmeeting op objectieve wijze na te gaan wat de resterende 

(investerings)mogelijkheden voor OFW zijn en wat de brede volkshuisvestelijke opgave in de gemeente is. 

De visitatiecommissie gaf aan dat dit een goede aanpak was.  

Fakton heeft deskresearch gedaan en op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met de 

gemeente en OFW. Uit de discussie kwam naar voren dat de gemeente veel waarde hecht aan verdere groei 

van het aantal inwoners (en nieuwbouwwoningen). Wij zijn echter van mening dat (naast onze beperkte 

investeringsmogelijkheden als gevolg van de Verhuurdersheffingen) de woningmarkt voor sociale 

huurwoningen ‘in evenwicht’ is. Ook werd duidelijk dat we de laatste jaren al fors bijgedragen hebben aan de 

nieuwbouwproductie van de gemeente Dronten. 

 

Keuzes maken 

Om de Verhuurdersheffingen te kunnen opvangen, zijn er een paar mogelijkheden. Het verhogen van de 

inkomsten (huur of verkoop bestaande woningen), het verlagen van de uitgaven (personeel, onderhoud) of 

het verminderen van investeringen (in nieuwbouw, modernisering, verduurzaming bezit). Daarnaast moet op 

leningen worden afgelost waardoor de rentelasten (uitgaven) verlaagd worden, maar daardoor kan er minder 
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worden geïnvesteerd. Gezien de omvang van de heffingen is het onmogelijk om maatregelen te nemen 

zonder dat onze bewoners en de Dronter gemeenschap hier iets van merken. 

 

We hebben in 2012 en 2013 op alle drie de aspecten maatregelen genomen (de inkomensafhankelijke 

huurverhoging doorgevoerd, onze bedrijfslasten verlaagd [we behoren tot de 20% efficiëntste 

woningcorporaties] en de projectenplanning aangepast). 
 

Bij het opstellen van de begroting voor 2013 pasten we in oktober 2012 (op grond van de verhuurdersheffing 

van Rutte I en het B1-oordeel van het CFV) de projectenplanning al aan. De regeringsverklaring van kabinet 

Rutte II in november 2012 bracht echter een nieuwe schok teweeg. Hierdoor hebben we in januari 2013 het 

aantal projecten in de meerjarenplanning verder neerwaarts bijgesteld. Dit heeft helaas ook consequenties 

gehad voor onze organisatie. Bij de afdeling Projecten is het dienstverband van een aantal medewerkers 

beëindigd en is de flexibele schil aan medewerkers afgebouwd. Op één na hebben zij allemaal weer een 

andere werkkring gevonden.  

 

In de prioriteitstelling (welk project doen we nog wel en welk project (voorlopig) niet) kwam naar voren dat 

onze belanghouders daar verschillend over dachten. In de reguliere overleggen in 2013 met de gemeente 

Dronten en de Huurders Belangen Vereniging en als gevolg van de expertmeeting met de gemeente hebben 

we hierover overleg gevoerd. De gemeente hechtte naast de modernisering van het bestaande bezit met 

name aan nieuwbouw. De gemeente gaat daarbij uit van een groeiambitie qua inwoneraantal. Wij gaan er 

vanuit (mede op basis van onderzoek van bureau Companen naar de vraag naar sociale huurwoningen) dat 

de woningmarkt in evenwicht is. De Huurders Belangen Vereniging vindt het afmaken van de modernisering 

van bestaande woningen (jaren zestig/ begin jaren zeventig) erg belangrijk.  

 

We hebben onze afwegingen (vanuit het volkshuisvestelijk perspectief, de ontwikkeling van de marktvraag en 

bedrijfseconomisch perspectief) gemaakt en daarin een middenweg gekozen. De prioriteit hebben we de 

komende jaren (na het afbouwen van het project 76 nieuwbouwwoningen in De Gilden in Dronten in 2014) 

gelegd bij de modernisering van 137 Chaletwoningen
1
 in Dronten (oplevering in 2015), 95 woningen in de 

Greente Zuid (oplevering in 2015/2016) en 48 woningen in Spelwijk in Swifterbant (oplevering in 2017). 

 

Veel geïnvesteerd in modernisering en nieuwbouw 

OFW heeft de afgelopen jaren en ook in 2013 veel geïnvesteerd in de modernisering en verduurzaming van 

bestaande woningen en in nieuwbouw. In 2013 zijn dat de nieuwbouw van het Educatief Centrum in 

Biddinghuizen en de moderniseringen in de Lucernehof in Biddinghuizen en Dronten Centrum-Zuid geweest. 

Van het nieuwbouwproject 76 woningen in de tweede fase van De Gilden hebben we in 2013 39 woningen 

opgeleverd. Een substantieel deel, namelijk zo’n 60 procent, van de totale nieuwbouwproductie in de 

gemeente Dronten in 2013. De overige 13 van de 52 woningen die we in 2013 (rond de jaarwisseling) 

zouden opleveren, zijn aan het begin van het nieuwe jaar 2014 opgeleverd; de resterende 24 woningen uit dit 

project volgen conform planning in 2014.  

 

Niet meer lenen voor nieuwe investeringen 

Het gevolg van de door ons de afgelopen jaren gepleegde investeringen (in combinatie met de dalende 

WOZ-waarden van de woningen) is dat de schuld per woning relatief hoog is. Daar kijken onze 

toezichthouders kritisch naar. In 2013 is aangegeven dat deze schuld niet verder mag oplopen (en de 

komende jaren moet afnemen van 50.000 euro naar 45.000 euro per woning). Hier hebben we in onze 

meerjarenprognose rekening mee gehouden en bevestigd in het Verbeterplan aan de toezichthouder.  

 

In het Verbeterplan staat dat we vanaf 2013 niet meer geld mogen lenen voor nieuwe investeringen. OFW 

kan vanaf nu dus alleen geld uitgeven dat voortkomt uit de (positieve) kasstroom. Dat is het verschil tussen 

inkomsten (die voor 90% bestaat uit de huuropbrengst en daarnaast de verkoop van woningen) en de 

                                                      
1
 Oorspronkelijk aantal woningen in dit project was 135. In 2012 hebben we in deze wijk een woning aangekocht; in 2014 

hebben we nog een woning aangekocht. 
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uitgaven (personeel en onderhoud). Waar kunnen we die beschikbare interne financieringsmiddelen aan 

besteden? Grofweg zijn de keuzes: 

 Betaalbaarheid (beperkte huurverhoging en energiebesparing) 

 Beschikbaarheid (meer nieuwbouw) 

 Kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, leefbaarheid en verduurzaming 

 Aflossen van onze leningen 

Toekomst 

Onze uitdaging blijft ook de komende jaren en de verdere toekomst, ondanks de beperktere middelen, om 

samen met onze partners kansrijk en duurzaam wonen in de gemeente Dronten te realiseren. Nadat de 

hiervoor genoemde moderniseringen in 2017 zijn afgerond, kunnen we de keuze maken of we willen 

investeren en zo ja waarin.  

 

In het in 2014 te actualiseren Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw maken we een nadere 

afweging en keuzes voor de langere termijn. We zijn ons onder meer bewust dat we beleid moeten 

ontwikkelen voor zo’n 600 woningen (veelal gebouwd eind jaren 70/begin jaren 80) waar groot onderhoud 

aan de orde komt, omdat ze 40 jaar oud zijn/worden. Ons uitgangspunt is een integrale benadering en een 

goede afstemming tussen (planmatig) onderhoud en groot onderhoud. 

 

Ook ten aanzien van de nieuwbouw moeten prioriteiten worden gesteld. Vanaf 2016 is er (uiteraard 

afhankelijk van de ontwikkeling van de kasstromen) vrije bestedingsruimte  die nog nader ingevuld wordt. Er 

kan gekozen worden om te investeren in de nieuwbouw van 25 huurappartementen in het 

woonservicegebied bij de WoonArk, startersappartementen in Dronten-West of nieuwbouw in een 

woonservicegebied in Swifterbant. Het kan zijn dat andere (nieuwbouw)projecten prioriteit krijgen.  

Om een goede afweging te kunnen maken, wordt nader overleg met onze belanghouders gevoerd, kijken we 

naar de uitkomsten van diverse onderzoeken/rapporten (LEMON, Companen, analyse van de 

inschrijfgegevens van de woningzoekenden, piramidemodel, interne technische onderzoeken) en de 

ontwikkeling van de woningmarkt en demografie, betrekken we de uitkomsten van de expertmeeting met de 

gemeente, de gemeentelijke Woonvisie en het nog te sluiten convenant en prestatieafspraken met de 

gemeente. Ook gaan we na wat de gevolgen van het overheidsbeleid ten aanzien van de scheiding van 

wonen en zorg betekenen en of ons werkdomein mogelijk beperkt wordt wanneer de Herzieningswet 

(woningwet) kracht van wet krijgt. Ten slotte houden we uiteraard rekening met onze bedrijfseconomische 

kaders. 

Belangrijkste bestuursbesluiten 2013 

In 2013 zijn de volgende bestuursbesluiten genomen: 

 

Bestuursbesluiten 2013 

Planmatig Onderhoud aannemersselectie 2013  

Huurverhoging 2013 

Aanpassing uitgangspunten meerjarenbegroting als gevolg van het regeerakkoord Rutte II 

Prestatiemeting voor 2013 directeur-bestuurder / RvC 

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2012 

Vaststelling beleidsplan 'Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen' 2012-2017 

Verkoop perceel grond Dronten-Oost 

Inschrijfbeleid woningzoekenden 

Duurzaam inkopen planmatig onderhoud 

Plaatsen isolatieglas in complex 120 - De Baan (51 woningen aan Het Erf e.o. Biddinghuizen) 

Effectueren beleidsvoornemen tot  verkoop Touwslagerstraat, Takelaarstraat, Zeilmakerstraat 

Reserveren budget voor uitvoering dakwerkzaamheden verzorgingstehuis De Regenboog 

Geactualiseerd Treasurystatuut 

Verkoop 93 garages 
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Modernisering Chaletwoningen Dronten 

24 kamers in het Hogerhuis verhuren als 12 zelfstandige appartementen 

Treasury jaarplan 2014 en treasury maatregelen 

Ondertekening innovatieovereenkomst transitie WMO 

Aanpassing huurcontract en algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 

Verstrekken onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan het WSW (als bedoeld in 

artikel 30 Reglement van Deelneming) 

Begroting 2014, meerjarenprognose 2015-2019 en Verbeterplan CFV 

Prestatiemeting voor 2014 directeur-bestuurder / RvC 

Aankoop Schouwstraat 21 in Dronten 

Verkoop deel gezondheidscentrum Beursplein 9 Dronten aan apothekers 

 

Verklaring bestuur 

Als directeur-bestuurder van OFW onderschrijf ik het belang van een goed ondernemingsbestuur. Een 

onderdeel daarvan is het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid.  

 

In overeenstemming met artikel 26 van het Besluit Beheer Sociale Huursector verklaar ik dat de middelen 

uitsluitend besteed zijn in het belang van de volkshuisvesting. 

 

Op 22 april 2014 heb ik, directeur-bestuurder van OFW, het jaarverslag en de jaarrekening over 2013 

vastgesteld en dat besluit op 23 april 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. 

Waardering 

Tot slot spreek ik mijn waardering uit naar de medewerkers van OFW. 2013 was een moeilijk jaar waarin we 

als gevolg van heffingen voor het eerst in ons bestaan afscheid hebben moeten nemen van collega’s. Het 

was een pijnlijk proces. Het heeft ons allemaal geraakt. Een woord van dank richt ik daarbij in het bijzonder 

tot de Ondernemingsraad voor hun constructieve opstelling en zorgvuldigheid in dat proces. Ondanks het 

moeilijke jaar, is de onderlinge sfeer en het vertrouwen gebleven en hebben de medewerkers hard gewerkt. 

 

Dronten, 23 april 2014 

 

 

 

Mevrouw ir. G.N. Sweringa, directeur-bestuurder 

Oost Flevoland Woondiensten 
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2 BELEIDSPLAN 2012-2017  

‘SAMEN WERKEN AAN KANSRIJK EN DUURZAAM WONEN’ 

In dit jaarverslag legt OFW, aan de hand van doelen uit het beleidsplan en prestaties uit de begroting, 

verantwoording af aan haar stakeholders en toezichthouders. 

 

Het beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ geldt als basis voor onze hele 

beleidscyclus. In de begroting van 2013 hebben we diverse acties gekoppeld aan de in het beleidsplan 

gestelde doelen. In dit jaarverslag verantwoorden we ons op de gestelde doelen en bijbehorende acties. 

Hiermee maken we de beleidscyclus rond.  

 

Deze integrale beleidscyclus wordt online inzichtelijk gemaakt via het online doelen- en resultatenportaal op 

www.transparantofw.nl. Op deze website staan per thema de gestelde doelen en kan  doorgeklikt worden 

naar de bijbehorende acties en behaalde resultaten. Zo is op transparante wijze inzichtelijk hoe we onze 

beleidscyclus doorlopen. 

 

De missie die is verwoord in het beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ is: We bieden 

een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten voor mensen die niet in hun eigen 

woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. 

Organisatiefilosofie 

OFW zet zich in voor een woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten, waarin mensen prettig 

samenleven en waar het rijk- of arm-zijn niet doorslaggevend is voor de kansen die ze krijgen. Onze 

kernkwaliteiten zijn: ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een solide maatschappelijke verankering. 

Onze eerste aandacht gaat naar die mensen die op de Dronter woningmarkt niet in hun eigen woonbehoefte 

in de vrije marktsector kunnen voorzien. 

Speerpunten 

We hebben vijf speerpunten geformuleerd en zijn aanspreekbaar op: 

 

Alle doelgroepen onder dak 

 voldoende woningaanbod goedkoper marktsegment 

 verhuur aan primaire doelgroep 

 verhuur aan lagere middeninkomens 

 aansluiting op woonbehoefte 

 wonen en zorg 

 bereikbaarheid huurtoeslag 

 inschrijfbeleid 

 sluitend vangnet bieden door organiseren van hulp 

 huurincasso 

 

Goed wonen 

 bouwkundige kwaliteit en een gezond binnenklimaat 

 veiligheid 

 toekomstbestendige woningen 

 bewonersparticipatie en keuzemogelijkheden 

 kwaliteit van dienstverlening 

 

Kansrijke woonomgeving 

 woonkansen voor verschillende doelgroepen in de wijk 

 directe woonomgeving schoon, heel en veilig & interveniëren bij huurdersoverlast 

http://www.transparantofw.nl/
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 ruimte geven aan bewoners- en wijkinitiatieven 

 investeren (ontwikkelen, beheren, exploiteren) in (maatschappelijk) vastgoed 

 

Energiesprong 

 energiezuinige woningen 

 duurzaam materiaalgebruik 

 stimuleren van energiebewust woongedrag 

 

Duurzame organisatie 

 duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers 

 efficiënte bedrijfsprocessen en continue ontwikkeling en innovatie 

 maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 good governance 

 solide (lokale) verankering 

 transparant/ publiek verantwoorden 

 gezond financieel rendement 

 toereikend vermogen 

 ontwikkeling van kasstromen 

 risicoprofiel 
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3 ALLE DOELGROEPEN ONDER DAK 

3.1 Voldoende woningaanbod in Dronten 

Wachttijden 

Doelstelling beleidsplan: OFW heeft woningen beschikbaar voor woningzoekenden binnen een 

wachttijd van maximaal 2 jaar. 

 

OFW heeft de ambitie om voldoende woningaanbod te hebben in de gemeente Dronten voor de mensen die 

behoren tot de primaire doelgroep. Eén indicator hiervoor is de wachttijd. We hebben voldoende 

woningaanbod als we woningen beschikbaar hebben binnen een wachttijd van maximaal twee jaar. Een 

zekere wachttijd voor woningzoekenden is goed. Directe beschikbaarheid impliceert leegstand. Vanuit 

bedrijfseconomische redenen, stuurt OFW scherp op het voorkomen van (frictie)leegstand. Bovendien trekt 

een zwakke (ruime) huurmarkt mensen van buiten aan, die niet altijd blijk geven van goed huurderschap.  

Per dorp, wijk en type woning zijn er verschillen in wachttijd.  

 

Type woning Wijk Wachttijd Dronten 2012 Wachttijd Dronten 2013 

Eengezinswoning Centrum 18 – 24 maanden 18-24 maanden 

Noord 18 – 24 maanden 12-24 maanden 

De Boeg 12 – 24 maanden 18-24 maanden 

De Fazant 12 – 18 maanden 12-18 maanden 

Zuid 12 – 18 maanden 12-18 maanden 

De Gilden > 24 maanden > 24 maanden 

Seniorenwoning Centrum > 24 maanden > 24 maanden 

Noord 18 – 24 maanden > 12 maanden 

De Boeg 6 – 12 maanden 12-18 maanden 

De Fazant 6 – 12 maanden * 

Zuid 6 – 12 maanden 6-12 maanden 

De Gilden > 24 maanden > 24 maanden 

Appartement  12 – 24 maanden 12-24 maanden 

Kamer  0 – 6 maanden 0-6 maanden 

 

Type woning Wachttijd Swifterbant 2012 Wachttijd Swifterbant 2013 

Eengezinswoning 6-12 maanden 6-12 maanden 

Seniorenwoning 0-6 maanden 6-12 maanden 

Appartement 12-18 maanden 6-12 maanden 

 

Type woning Wachttijd Biddinghuizen 2012 Wachttijd Biddinghuizen 2013 

Eengezinswoning 6-12 maanden 6-12 maanden 

Seniorenwoning 12-18 maanden 6-12 maanden 

Appartement 6-12 maanden 6-12 maanden 

* Te weinig huuropzeggingen. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat OFW woningen beschikbaar heeft binnen een wachttijd van maximaal twee jaar. 

 

Trends/direct resultaat 

Het totaal aantal woningzoekenden laat voor het eerst sinds 2009 een daling zien. Dit is een logisch gevolg 

van het dalende aantal nieuwe woningzoekenden (vanaf 2010) dat zich bij OFW als woningzoekende meldt 

voor de wachtlijst. Op 1 januari 2014 is het totaal aantal inschrijvingen voor een woning 2028. Het nieuwe 

aantal inschrijvingen in 2013 was 740.  
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Sociale huurwoningen 

Doelstelling: OFW heeft minimaal 4300 en maximaal 4500 sociale huurwoningen beschikbaar, 

bestaande uit verschillende woningtypen in de drie kernen. 

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

OFW heeft in 2013 in het project de Gilden, tweede fase, 39 sociale nieuwbouwhuurwoningen opgeleverd. 

Dit project omvat in totaal 76 huurwoningen. Eind januari 2014 zijn dertien woningen opgeleverd. De laatste 

(24) woningen in dit project zijn in maart/april 2014 opgeleverd. In 2013 zijn 15 huurwoningen aan particuliere 

kopers verkocht. Daarnaast is in 2013 besloten om in complex het Hogerhuis 24 links/rechts-kamers 
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(geleidelijk aan) samen te voegen tot twaalf zelfstandige appartementen. In 2013 zijn er van de voorgenomen 

24 kamers acht kamers samengevoegd  tot vier zelfstandige appartementen. 

 

Jaar 2013 

Sociale huurwoningen per 1 januari 4380 

Verkoop 15 

Sloop - 

Aankoop (alleen sociale huurwoningen) - 

Oplevering nieuwbouw sociale huur 

- 39 eengezinswoningen Gilden 2
e
 fase 

39 

Samenvoegingen appartementen Hogerhuis 4 

Sociale huurwoningen per 31 december 4400 

 

Trends/direct resultaat 

Het woningbezit (exclusief verzorgingshuiseenheden en de 280 studenteneenheden) van OFW is als volgt 

opgebouwd: 

 

 
 

Naast het reguliere bezit heeft OFW nog een aantal andere objecten. 

 

Object Aantal 

Verzorgingshuiseenheden 76 

CAH-studenteneenheden 280 

Garages 168 

Gezondheidscentra 3 

Wooneenheden verhuurd aan een stichting voor (begeleid) zelfstandig wonen 96 

Bedrijfsruimte 8 

Ontmoetingscentrum 5 

Verloskundigenpraktijk 1 

Maatschappelijke ruimtes bij de Ark 5 

School 1 

MFG 1 

Totaal 644 

 

64% 
1% 

11% 

1% 

3% 

1% 

17% 1% 
0% 1% 

Woningtypen 

eengezinswoningen

grote eengezinswoningen

appartement

kamer (Hogerhuis L/R)

levensloopwoning

MIVA

seniorenwoning

studentenkamer

twee-kamerwoning

seniorenwoning 50+
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Van de bedrijfsruimten wordt één ruimte verhuurd ten behoeve van crisisopvang. Er zijn twee garages 

verkocht. 

Verhuur 

Doelstelling: OFW verhuurt minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen per jaar aan 

mensen met een inkomen lager dan € 34.229 (prijspeil januari 2013). Maximaal 10% van de 

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

34.229 en € 38.600 (prijspeil januari 2013). 

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

met een inkomen lager dan € 34.229. 

De doelgroep voor sociale huurwoningen is door de overheid versmald tot alle huishoudens met een 

inkomen lager dan 34.229 euro. Minimaal 90 procent van de verhuringen van sociale huurwoningen moeten 

worden aangegaan met deze doelgroep. In 2013 heeft OFW 96,2 procent van haar sociale huurwoningen 

verhuurd aan huishoudens met een inkomen lager dan 34.229 euro.  

 

 Inkomen < € 34.229 Inkomen € 34.229- € 38.600 

2011 92,2% 7,8% 

2012 93,6% 6,4% 

2013 96,2% 3,8% 

Percentage verhuringen sociale huurwoningen aan doelgroep 

 

Trend/ direct resultaat 

BBSH verantwoording 

In 2013 heeft OFW 425 huishoudens geholpen aan een woning. De grootste groep bestaat uit 

eenpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar.  
 

 Jonger dan 65 Ouder dan 65 

Eenpersoonshuishouden 237 32 

Tweepersoonshuishouden 70 28 

3 of meerpersoonshuishouden 

 

56 2 

 

 Huishouden met inkomen 

onder inkomensgrens 

Huurtoeslag 

Overige huishoudens 

Huurprijs tot aftoppingsgrens 

Huurtoeslag 

226 87 

Huurprijs boven relevante 

aftoppingsgrens Huurtoeslag 

61 51 
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Taakstelling COA 

Doelstelling: We verlenen medewerking aan de realisering van de taakstelling die de gemeente 

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

Het verloop van de taakstelling voor de gemeente Dronten voor de huisvesting van asielzoekers en 

statushouders is voor 2013 is als volgt: 

 

 Aantal 

Taakstelling gemeente Dronten 1
e
 helft 2013 11 

Taakstelling gemeente Dronten 2
e
 helft 2013 16 

Taakstelling 2013 27 

Voorstand per 1 januari 2013 -8 

Gehuisvest in 2013 -22 

Voorstand per 1 januari 2014 -3 

Verloop taakstelling gemeente Dronten huisvesting asielzoekers en statushouders 2013, 

 conform opgave COA 

 

Hiermee wordt voldaan aan de taakstelling voor de huisvesting van asielzoekers en statushouders. 

Lagere middeninkomens 

Doelstelling: De groep lagere middeninkomens met een inkomen tussen € 34.229 en € 38.600 

(prijspeil januari 2013) heeft voldoende kans van slagen om in hun woonruimte te voorzien in bij 

voorkeur de vrije sectormarkt. Daar waar knelpunten zijn bepalen we of we specifiek aanbod moeten 

creëren. 

 

OFW monitort het aantal woningzoekenden in de verschillende inkomenscategorieën.  

Inkomen 01-01-2014 01-01-2013 01-01-2012 

0 – 10.000 366 280 336 

10.000 – 17.500 494 490 483 

17.500 - 25.000 524 575 559 

25.000 – 34.229 453 449 529 

34.229 – 38.600 106 85 96 

> 38.600 85 95 77 

Totaal 2028 1974 2080 

 

De groep lage middeninkomens maakt nog steeds maar een klein deel uit van het totaal aantal 

woningzoekenden (iets meer dan 5%). In 2013 heeft OFW vijftien woningzoekenden (3,8%) uit deze 

inkomenscategorie geholpen. Zij hebben niet langer hoeven wachten op een woning dan de 

woningzoekenden met een inkomen tot 34.229 euro, omdat we geen toewijzingsstop (in verband met 

overschrijding 10%) hebben gehad voor deze groep. Daarmee kunnen we concluderen dat deze groep 

voldoende kans van slagen heeft om in hun woonruimte te voorzien. In de politiek wordt de discussie 

gevoerd om de inkomensgrens van 34.229 euro te verhogen naar 38.000 euro. 

 

Voor de inkomensgroep erboven (meer dan € 38.600) geldt dat dit nagenoeg allemaal niet actieve 

woningzoekenden zijn. De markt voor duurdere huurwoningen is ruim in Dronten. Dit verklaart dat er nog een 

aantal appartementen leeg staan in appartementencomplex Bries in wijk de Boeg. Deze groep komt niet 

meer in aanmerking voor een sociale huurwoning (met huur van lager dan € 699,48). 
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Verkoop bevorderende maatregelen 

Doelstelling: We treffen verkoop bevorderende maatregelen (bijvoorbeeld starterslening) en zetten op 

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

Actie: We voeren extra verkoop bevorderende maatregelen in. 

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

doorstroming op de woningmarkt stagneert door gebrek aan vertrouwen bij de koper, onzekerheid over de 

kabinetsplannen en de financierbaarheid van een koopwoning. Ook wij constateren dat de verkoop van onze 

huurwoningen de afgelopen jaren minder is geworden. Om die reden heeft OFW in 2013 Corporatie 

Starterslening ingezet om starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug te geven en zo de verkoop 

te stimuleren.  

 

De Corporatie Starterslening ondersteunt koopstarters bij de aankoop van hun eerste woning. De Corporatie 

Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat starters 

‘gewoon’ bij de bank kunnen lenen. Het maximale bedrag voor deze Corporatie Starterslening is nooit meer 

dan 20 procent van de totale verwervingskosten met een maximum van 30.000 euro. In totaal zijn nu vijf 

woningen met een starterslening verkocht.  

 

Trends/direct resultaat 

In 2013 zijn vijftien huurwoningen verkocht. Dit is gelijk aan het begrote aantal. De verkoopprijzen en het 

resultaat zijn echter lager dan begroot. De gemiddelde (netto-)verkoopprijs was 124.000 euro, terwijl  

133.000 euro begroot was. In de begroting is uitgegaan van een stabilisering van de verkoopprijzen, terwijl er 

sprake is geweest van een dalende prijsontwikkeling. De gerealiseerde verkopen betreffen de feitelijk 

geleverde woningen. Daarnaast zijn er twee garages verkocht. 

 

 Gerealiseerde verkopen (woningen)  Te verkopen 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Bestaand verkoopplan 34 29 35 16 13 15 383 

Verkopen op termijn       110 

Totaal 34 29 35 16 13 15 493 

 

We hebben in 2013 het besluit genomen om 93 garages te labelen voor ‘verkoop’. We houden 58 garages 

voor de verhuur beschikbaar. Die garages zijn bijvoorbeeld gesitueerd tussen huurwoningen, grenzen aan 

tuinen of bevinden zich op een locatie die op termijn bestemd is voor sloop met vervangende nieuwbouw of 

liggen in wijken waar nog modernisering plaats moet vinden.  

Wonen en zorg 

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

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

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

seniorenhuisvesting. Hiervoor wordt het piramidemodel toegepast. 

In 2013 heeft een extern bureau (ABF research) het onderzoek uitgevoerd naar de vraag naar en het aanbod 

van geschikte woningen (al of niet met zorg) voor ouderen en mensen met een fysieke of psychische 

beperking of verstandelijke handicap. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het piramidemodel en het Fortuna-

model. De schouw van de woningen vond in augustus en september 2013 plaats. Het onderzoek is inmiddels 

afgerond. In 2014 worden de resultaten gepresenteerd.  

 

De resultaten van het onderzoek (voorspelling van de vraag en zicht op de geschiktheid van onze huidige 

woningvoorraad en eventuele behoefte aan nieuwbouw) wordt door ABF research met de opdracht gevende 

partijen (gemeente Dronten, Coloriet en OFW) besproken en zijn input voor de actualisering van het 

Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw. 
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Trends/direct resultaat 

In het volgende schema is het aanbod weergegeven, van voor senioren geschikte huisvesting. Daarnaast is 

het aantal woningzoekenden naar een voor senioren geschikte woning in beeld gebracht. De verhouding 

tussen vraag en aanbod lijkt in evenwicht. Dit blijkt ook wel uit de wachttijden voor seniorenwoningen. De 

vraag naar seniorenhuisvesting op de wachtlijst van OFW daalt van 637 in 2013 naar 603 in 2014. Dit lijkt 

tegen de trend van de vergrijzing in te gaan. Een verklaring zou kunnen zijn dat senioren door de 

modernisering van hun woning (waaronder een ruimere badkamer en tweede toilet) langer in hun eigen 

woning willen blijven wonen. 

 

 Aanbod aan 

seniorenhuisvesting  

per 01-01-2014 

Vraag naar 

seniorenhuisvesting per 01-

01-2014 (op 

woningzoekendenlijst OFW) 

Levensloopwoningen 142 603 

Seniorenwoningen en –

appartementen 

742 

MIVA woningen* 27 

Seniorenwoning 50+ 

(woongroep 50+ “de 

Wiekslag”) 

24 

Totaal 935 603 

*Minder Valide woningen 

 

Naast het aanbod aan seniorenhuisvesting, heeft OFW 76 verzorgingshuiseenheden en verhuurt OFW 102 

wooneenheden aan stichtingen voor begeleid (zelfstandig) wonen. De volgende stichtingen vinden met 

betrekking tot wonen en zorg onderdak bij OFW: 

 Coloriet 

 Vitree 

 Triade 

 Kwintes 

 ’s Heerenloo 

 Philadelphia 

 Interakt Contour 

 Omega Zorg 

 

3.2 Betaalbaarheid van het wonen 

Streefhuur 

Doelstelling: De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale 

huurgrens voor de huurtoeslag. 

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

de huurtoeslag. 

In onderstaande tabel staat het bezit van OFW ingedeeld op basis van streefhuur. In eerdere jaarverslagen 

was het bezit ingedeeld op basis van netto huur (contracthuur). Omdat de doelstelling over de streefhuur 

gaat, wordt er voortaan alleen een overzicht gegeven op basis van streefhuur. Het bezit van OFW ziet er, op 

basis van streefhuur, als volgt uit: 
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 2012 2013 2014 

< minimale huurprijs 1,9% 1,7% 0,6% 

Minimale huurprijs- jongeren 7,8% 4,7% 5,7% 

Jongeren – 1&2 persoonshuishouden 63,0% 62,7% 61,3% 

1&2 persoonshuishouden- 

meerpersoonshuishouden 

20,3% 22,7% 23,7% 

Meerpersoonshuishouden – maximale 

huurtoeslaggrens 

7,0% 7,6% 7,9% 

> maximale huurtoeslaggrens 0,1% 0,6% 0,7% 

Indeling bezit op basis van streefhuur 

 

Door nieuwbouw en modernisering en door het nieuwe huurbeleid gaat de gemiddelde huur van een OFW-

woning omhoog. Op 1 januari 2014 heeft 99,3 procent van de huurwoningen van OFW een streefhuur onder 

de maximale huurgrens voor de huurtoeslag. Hiermee wordt aan de norm voldaan. Er zijn in totaal 30 

woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens (23 woningen complex Bries, 3 woningen Noordenveld, 

4 overige woningen). 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Doelstelling: De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale 

huurgrens voor de huurtoeslag. 

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

hoger zijn dan de opbrengsten.  

Door de verhuurdersheffing was OFW genoodzaakt om per 1 juli 2013 de inkomensafhankelijke 

huurverhoging door te voeren. De huurverhoging was als volgt: 

 

Inkomenscategorie Percentage huurverhoging 

Tot € 33.614 4,0% 

€ 33.614 - € 43.000 4,5% 

Meer dan € 43.000 6,5% 

 

Huurders van de Chaletwoningen, de Greente-Zuid en huurders met een woning met een E, F of G-label 

hebben een korting op deze huurverhoging gekregen. 

 

Bezwaarschriften 

In totaal heeft OFW 94 bezwaarschriften ontvangen op de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ter 

vergelijking: voorgaande jaren was het aantal bezwaarschriften op de jaarlijkse huurverhoging nihil. Alle 

bezwaren hadden betrekking op de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,5 of 6 procent. 

Deze groep huurders kon om vier redenen in hun bezwaar in het gelijk gesteld te worden. Dit geldt voor de 

mensen die een huurverhoging kregen van 4,5 of 6%.  

 Men is gehandicapt of chronisch ziek.  

 Het aantal personen waarop het inkomen op de inkomensverklaring gebaseerd is klopt niet.  

 Het huishoudinkomen in 2011 was lager dan vermeld op de inkomensverklaring.  

 Het huishoudinkomen in 2012 is lager dan in 2011.  
Van de 94 bezwaarschriften zijn er door OFW 43 gegrond verklaard. Een aantal betreft het feit dat de 

huurder gehandicapt of chronisch ziek is. De meest voorkomende reden van gegrondverklaring is dat het 

inkomen in 2012 duidelijk lager is dan in 2011.  

Indien er niet werd voldaan aan één van de hierboven genoemde redenen dan is het bezwaar door OFW 

gemotiveerd afgewezen. In veel gevallen trokken de huurders hun bezwaar in.  Als huurders niet akkoord zijn 

gegaan met het door OFW ongegrond verklaren van het bezwaar of het bezwaar niet wilden intrekken 

ondanks dat OFW er op wijst dat het niet aan een bezwaargrond voldoet, dan is de huurverhoging ter 
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beoordeling voorgelegd aan de Huurcommissie. OFW is in de zaken die uiteindelijk aan de Huurcommissie 

zijn voorgelegd (in totaal 11) in het gelijk gesteld. 

3.3 Goed huurderschap 

Goed huurderschap 

Doelstelling: we verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen en blijk 

kunnen geven van goed huurderschap. 

Bij inschrijving toetst OFW op goed huurderschap en of iemand in staat is zelfstandig te wonen. De reden 

hiervoor is dat OFW aan de voorkant wil inzetten op een succesvol huurtraject. Bij twijfel of mensen 

zelfstandig kunnen wonen worden mensen uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt er gekeken of hulp 

en/of begeleiding nodig is alvorens er tot verhuur wordt overgegaan. Bij twijfel op goed huurderschap wordt 

eveneens de woningzoekende uitgenodigd voor een intakegesprek. Soms worden mensen ook uitgenodigd 

op intakegesprek om woonvoorlichting te geven. Dit gebeurt veelal bij buitenlandse woningzoekenden uit 

MOE-landen. In 2013 is het aandeel inschrijvingen van mensen uit een MOE-land zo’n 6,5 procent. 

Het aantal woningzoekenden dat op intakegesprek wordt uitgenodigd stabiliseert. Het absolute aantal 

woningzoekenden dat wordt ingeschreven onder voorwaarden stijgt. Gezien de voorbereidingen die 

zorginstellingen treffen met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg is dit een logisch gevolg.  

 

 2011 2012 2013 

Nieuwe woningzoekenden 923 879 740 

Intakegesprek 231 (25%) 186 (21%) 170 (23%) 

    

Ingeschreven 96 90 87 

Ingeschreven onder voorwaarden 37 33 41 

Niet op intake verschenen/ geen gegevens 

ingeleverd 

34 25 15 

Niet ingeschreven 63 37 27 

Nog in behandeling 1 1 - 

 

De groep die niet wordt ingeschreven omdat ze niet op de afspraak verschijnt of geen gegevens inlevert, 

bedraagt nu ongeveer 35 procent van alle woningzoekenden die we niet hebben ingeschreven. Andere 

redenen om woningzoekende niet in te schrijven, zijn bijvoorbeeld openstaande huurachterstand, een 

negatieve verhuurdersverklaring, te hoog inkomen of op eigen verzoek.  

Acceptatiegraad 

Doelstelling: We streven naar een gemiddelde acceptatiegraad van minimaal 45%. 

OFW zet in op optimale keuzevrijheid voor haar woningzoekenden, binnen de marges van de individuele 

mogelijkheden. Binnen het optiemodel kunnen woningzoekenden zelf kiezen waar zij willen wonen. Deze 

keuze kunnen zij maken op basis van locatie, type woning, huurprijs, energielabel en wachttijd. Doordat 

toekomstige huurders bewust kun keuzes kunnen maken, verwachten wij dat een aangeboden woning snel 

wordt geaccepteerd. Hiermee wordt zoveel mogelijk frictieleegstand voorkomen. De gemiddelde 

acceptatiegraad in 2013 is 49,9 procent. 

 

 2011 2012 2013 

Gemiddelde 

acceptatiegraad 

47,1% 51,3% 49,9% 

 



 

20 

 

Huisuitzettingen binnen een jaar  

Doelstelling: We beperken het aantal huisuitzettingen in verband met overlastklachten en 

huurachterstand binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend. 

OFW probeert aan de voorkant het huisvesten zo vorm te geven dat zoveel mogelijk huisuitzettingen en 

dakloosheid wordt voorkomen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat mensen hulp willen ontvangen als dit nodig 

is. Het aantal huisuitzettingen binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend, is hiervoor een 

goede indicator. In 2013 zijn geen woningen ontruimd waarvan huurders minder dan een jaar huurden bij 

OFW.  

 

 2011 2012 2013 

Aantal huisuitzettingen binnen een jaar na ingang 

huurovereenkomst 

1 2 0 

 

Bijzondere doelgroepen 

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

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

met ketenpartners. 

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

scheiding van wonen en zorg heeft op de huisvestingsvraag en de samenwerking met onze partners.  

OFW gaat samen met de gemeente en zorgpartij Vitree een bijeenkomst organiseren over de gevolgen van 

de scheiding van wonen en zorg. Door deze beleidskeuze van de overheid zullen mensen die nu nog 

intramuraal wonen, zelfstandig moeten gaan wonen. Het betekent eveneens dat mensen die in het verleden 

geïndiceerd werden voor intramuraal wonen nu zelfstandig moeten wonen. Hoe zorgen we dat ze goed en 

zelfstandig kunnen wonen (zonder huisuitzetting, overlastproblematiek en met behoud van leefbaarheid voor 

de buurt)? Hoe werken we samen en met welke organisaties? 

 

OFW en andere dienstverleners hebben samen met de gemeente Dronten een innovatieovereenkomst 

getekend. Deze overeenkomst heeft als doel samen de transitie van de AWBZ-taken (Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten) naar de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) vorm te geven.  

 

Trends/direct resultaat 

OFW heeft bij het aangaan van een nieuw huurcontract het uitgangspunt dat we inzetten op een succesvol 

traject. Bij twijfel of mensen zelfstandig kunnen wonen of hun huur kunnen betalen, wordt gekeken of hulp 

en/of begeleiding nodig is. In 2012 heeft OFW van de 425 nieuwe verhuringen veertien huurcontracten 

afgesloten met een begeleidingsovereenkomst waarin aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd. Deze 

voorwaarden kunnen bijvoorbeeld gaan over het accepteren van hulp of begeleiding bij het betalen van de 

huur of bij het huishouden. Eén van deze begeleidingsovereenkomsten is in hetzelfde jaar wegens succes 

beëindigd. Bij de eerder afgesloten begeleidingsovereenkomsten is er in 2013 geen sprake geweest van 

problematische situaties (overlast, forse huurachterstanden).  

Huurachterstand 

Doelstelling: het percentage huurachterstand van woningen bedraagt niet meer dan 1,1% van de 

jaarlijkse huuropbrengst. 

Per 31 december 2013 bedraagt de huurachterstand van de huidige huurders 0,82 procent van de 

gerealiseerde huuropbrengst. 

 

 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 

Percentage huurachterstand van de huidige huurders ten 

opzichte van de gerealiseerde huuropbrengst 

0,98% 0,89% 0,82% 
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Naast de huurachterstand van de woningen was er ultimo 2013 nog een huurachterstand voor 

commercieel/maatschappelijk vastgoed. Een groot deel van deze achterstand betrof de huur van het 

educatief centrum. Deze achterstand is in 2014 voldaan. 

Huisuitzettingen vanwege huurachterstand 

Doelstelling: We streven er naar het aantal huisuitzettingen jaarlijks te beperken tot maximaal 15 

gedwongen ontruimingen vanwege huurachterstand. 

OFW probeert het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand te beperken. Ondanks onze 

inspanningen, het persoonlijke contact met huurders (huisbezoek) en de samenwerking met het MDF 

gedurende de periode dat huurachterstand ontstaan is, zijn in 2013 elf woningen gedwongen ontruimd 

vanwege betalingsachterstand en hebben zes huurders de sleutels ingeleverd. We zijn daarmee binnen de 

gestelde norm gebleven. 

 

Hennepkwekerijen  

In 2013 zijn zes hennepkwekerijen ontdekt. Van één van de kwekerijen die in 2012 is ontdekt, is in 2013 de 

overeenkomst ontbonden (en heeft een gedwongen ontruiming plaatsgevonden). Alle zeven 

huurovereenkomsten zijn opgezegd. 
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4 GOED WONEN 

4.1 Kwaliteit van de woning 

Modernisering Lucernehof Dronten Centrum Zuid 

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

gemoderniseerd zijn. 

Actie: In 2013 ronden we de modernisering af in de Lucernehof in Biddinghuizen en de derde fase van 

de modernisering in Dronten Centrum Zuid.  

We hebben een tweetal moderniseringen afgerond. Van de jaren 60/70 woningen zijn de 95 

eengezinswoningen in de Lucernehof en 91 woningen in Dronten Centrum fase 3 gemoderniseerd. Deze 

moderniseringen hebben de woningen naar een hoogwaardig niveau gebracht. De woonlasten kunnen zelfs 

dalen tot wel 40 euro per maand als gevolg van energiebesparing. Daarnaast is door deze moderniseringen 

de exploitatie weer met 40 jaar verlengd. 

 

Op 7 februari 2013 werd het grootschalige moderniseringsproject van 225 woningen in de wijk Dronten 

Centrum feestelijk opgeleverd. Hiermee werd ook fase 3 afgerond. Speciaal voor deze gelegenheid onthulde 

burgemeester De Jonge samen met de heer Corjanus, voorzitter Huurders Belangen Vereniging, het logo 

‘Dronten 50 jaar’ wat in een van de kopgevels gemetseld is.  

 

De woningen in de oudste wijk van Dronten zijn een van de eerste woningen die gebouwd zijn tijdens het 

ontstaan van de gemeente Dronten. OFW startte in 2011 het grootschalige moderniseringsproject. De 

woningen in Dronten Centrum zijn extra geïsoleerd. Daarnaast hebben de woningen HR++ beglazing 

gekregen. Hierdoor zijn de woningen zeer energiezuinig en voor bewoners betekent dit lagere woonlasten. 

De meeste woningen zijn van het energielabel D, E of F opgewaardeerd naar het energielabel A. Naast de 

energiezuinigheid van de woningen, is er ook meer diversiteit in de wijk aangebracht.  

 

Op  2 april werd het laatste moderniseringsproject in Biddinghuizen feestelijk opgeleverd. Jan van de Wiel, 

voorzitter dorpsbelangen, onthulde speciaal voor deze gelegenheid het logo van Biddinghuizen, de IJsvogel, 

wat in een van de kopgevels gemetseld is. In 2012 startte OFW de laatste modernisering van de 95 

eengezinswoningen aan de Lucernehof in Biddinghuizen. Door de modernisering zien de woningen er weer 

modern uit en ze zijn met het energielabel A een stuk energiezuiniger. In het gehele dorp hebben 40,5 

procent van de gemoderniseerde woningen een A-label en het gemiddelde is een B-label.  

Planvorming Chaletwoningen 

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

gemoderniseerd zijn. 

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

Dronten Centrum.  

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

Regenboog/de WoonArk, moderniseren. Het gaat om 137 Chaletwoningen
2
 aan onder andere de 

Schouwstraat, Karveelstraat, Boeierstraat, Hoogaarsstraat, Klipperstraat, Koggestraat. 

OFW heeft in samenwerking met de Huurders Belangen Vereniging een bewonerscommissie samengesteld. 

Met deze bewonerscommissie is al een aantal malen overleg gevoerd met betrekking tot de voorbereidingen 

van dit project. Ook is aan alle huurders gevraagd aan te geven wat de technische mankementen van deze 

woningen zijn.  

                                                      
2
 Oorspronkelijk aantal woningen in dit project was 135. In 2012 hebben we in deze wijk een woning aangekocht; in 2014 

hebben we nog een woning aangekocht. 
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OFW heeft enkele marktpartijen gevraagd een plan te ontwikkelen aan de hand van ons eisen- en 

wensenpakket. Daartoe wordt de (integrale) bouworganisatievorm ‘design & build’ toegepast, waarbij de 

aandacht vanaf het begin gericht is op het samenwerkingsproces tussen alle bij de modernisering betrokken 

partijen. Ontwerp en uitvoering gaan in één hand samen. Het is een doorontwikkeling van het werken in 

prijsvraagaanbestedingen zoals dat in ons inkoop- en aanbestedingsstatuut is opgenomen.  

WoonKeur 

Doelstelling: Onze nieuwbouwwoningen (ontwikkeld vanaf 2013 en uitgezonderd de 

starterswoningen) voldoen aan de ontwerpeisen van het WoonKeur basispakket toegankelijke 

woningen. 

WoonKeur is een certificaat voor nieuwbouwwoningen. Het certificaat kan worden afgegeven aan 

nieuwbouwwoningen met ruim voldoende woontechnische kwaliteit. Zo kent een woning met WoonKeur een 

hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraak- en sociale veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en 

flexibiliteit. Vanaf 2013 worden alle nieuwbouwprojecten, met uitzondering van starterswoningen, getoetst 

aan de voorwaarden van WoonKeur. Daarnaast worden alle nieuwbouwplannen in de ontwerpfase 

voorgelegd aan het VACpunt Wonen. VACpunt Wonen toetst de gebruikerskwaliteit van de woningen en de 

woonomgeving. De aanbevelingen en verbeterpunten van het VACpunt worden zoveel mogelijk 

meegenomen in het ontwerp.  

Het project dat in 2013 is beoordeeld: 

 nieuwbouwwoningen De Gilden, 2e fase (76 woningen) 

 

Veiligheidsincidenten 

Doelstelling: Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Bij 

de light modernisering van onze woningen worden de eisen van het PKVW zoveel mogelijk gevolgd. 

OFW hanteert het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) als uitgangspunt bij nieuwbouw en modernisering. 

Dit is onderdeel van het Bouwbesluit en opgenomen in het basisbestek. Voor de overige woningen binnen 

het bezit van OFW is al eerder veilig hang- en sluitwerk aangebracht. Door de goede kwaliteit van de sloten, 

ontstaat aanzienlijke schade bij (poging tot) inbraak. In de volgende grafieken staan de 

verzekeringsmeldingen bij OFW weergegeven. Hierin valt op dat het aantal schademeldingen van inbraken 

met sporen van braak per jaar in Swifterbant behoorlijk is gedaald en in Biddinghuizen is gestegen. Het 

aantal meldingen van vernieling en vandalisme bij woningen van OFW is in 2013 flink gedaald.  
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In het kader van wijk- en buurtbeheer zijn Politie, gemeente Dronten en OFW in gesprek over en zoekend 

naar manieren hoe we veiligheidsincidenten met betrekking tot inbraak terug kunnen dringen.  

 

 
 

 

Kosten dagelijks onderhoud 

Doelstelling: De kosten voor het dagelijks onderhoud stijgen minder dan de relevante BDB-index 

(indexcijfers van Bureau Documentatie Bouwwezen die de kostenontwikkelingen van de bouw 

weergeven). 

De kosten voor dagelijks onderhoud (verhuis- en reparatieonderhoud) over 2013 verhouden zich ten opzichte 

van 2012 als volgt. 

 

(x € 1) 2013 2012 verschil 

Kosten reparatieonderhoud 703.000 768.000 -65.000 

Kosten verhuisonderhoud 714.000 657.000 57.000 

Totale kosten dagelijks onderhoud 1.417.000 1.425.000 -8.000 

    

Aantal woongelegenheden (woningen, 

studentenkamers en verzorgingshuis) 

 

4.786 

 

4.766 
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Gemiddelde kosten per 

woongelegenheid 

296 299 -3 

(-1%) 

    

BDB-index 101 101 0 

 

De BDB-index is ten opzichte van 2012 gelijk gebleven. Ten opzichte van 2012 zijn de gemiddelde kosten 

van dagelijks onderhoud per woongelegenheid drie euro (1%) gedaald. Hiermee wordt aan de doelstelling 

voldaan. 

4.2 Invloed op de eigen woonsituatie 

ZAV-beleid 

Doelstelling: We betrekken onze huurders bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid om 

daarmee draagvlak, prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten. 

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

beleid aan op ons nieuwe huurbeleid.  

Het ZAV-beleid stelt regels rondom woningaanpassingen door de huurder zelf of woningverbeteringen door 

OFW tegen een huurprijsverhoging. Er is begonnen met een inventarisatie van de wijzigingen die 

voortvloeien uit het nieuwe huurbeleid. Daarbij is gekeken of woningverbeteringen tegen huurprijsverhoging 

nog mogelijk zijn, nu de streefhuren gekoppeld zijn aan de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Daarnaast 

is de huurprijsverhoging voor woningverbetering gekoppeld, aan de puntprijs die is afgeleid van de 

woningwaardering.  

 

Het kabinet is van plan het woningwaarderingsstelsel te wijzigen. Dit heeft ook gevolgen voor het ZAV-beleid. 

Het actualiseren van het ZAV-beleid hangt nauw samen met de mogelijkheden van verandering in wetgeving 

rondom de woningwaardering. Er is geen indicatie te geven wanneer hier duidelijkheid over komt. Als 

daarover meer duidelijkheid is, wordt het ZAV-beleid geactualiseerd. 

Zonnepanelen 

Doelstelling: We betrekken onze huurders bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid om 

daarmee draagvlak, prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten. 

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

plaatsen van zonnepanelen. 

Er is een evaluatie gehouden over het in 2010/2011 plaatsgevonden zonneboilerproject. Een aandachtspunt 

is de afstemming met toekomstig groot onderhoud/planmatig onderhoud aan daken. We bekijken verder of 

we projectmatig zonneboilers of zonnepanelen tegen huurverhoging op individuele basis willen aanbieden 

aan huurders. Daarnaast wordt deze beleidsontwikkeling afgestemd op het in 2014 te actualiseren 

Strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw. Het beleid rondom het aanvragen en aanbrengen van 

zonnepanelen door huurders, hangt nauw samen met de actualisatie van het ZAV-beleid.    

Samenwerking HBV 

Doelstelling: We betrekken onze huurders bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid om 

daarmee draagvlak, prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten. 

De Huurders Belangen Vereniging (HBV), als vertegenwoordiger van de huurders van OFW, is een 

belangrijke partner in het overleg over onze activiteiten en ons beleid. We hebben structureel overleg met de 

HBV. Periodiek vindt overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de HBV en OFW. Daarnaast wordt 

overlegd met de bewonerscommissies bij bijzondere activiteiten in een bepaalde wijk. Hieronder noemen we 

(in willekeurige volgorde) een aantal onderwerpen die in 2013 in het overleg tussen OFW en het dagelijks 

bestuur van de HBV aan de orde zijn gekomen: 

 Inkomensafhankelijke huurverhoging OFW 

 Na-isolatie oude projecten 
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 Vervanging liften appartementen De Boeg 

 Bewonersavonden, planning en evaluatie 

 Wanneer oprichten Bewonerscommissie Greente-Zuid Swifterbant 

 Expertmeeting gemeente Dronten/OFW 

 Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door huurders 

 Procedure werving nieuw lid RvC 

 Akkoord Aedes/minister Blok 

 Lopende projecten 

 Nieuw huurcontract en huurvoorwaarden 

 Diverse individuele klachten 

 

Bij projecten (bijvoorbeeld de modernisering van woningen) streven we ernaar om bewoners zo vroeg 

mogelijk in het traject te betrekken. In de praktijk worden bewoners reeds in de fase van de probleemanalyse 

betrokken. Op deze manier wordt snel draagvlak verkregen onder bewoners.  

 

OFW heeft zoals gebruikelijk twee bewonersavonden georganiseerd. Op de eerste bewonersavond heeft 

OFW haar jaarverslag 2012 gepresenteerd. Daarnaast presenteerde OFW welke ontwikkelingen er zijn in 

woningcorporatieland en de gevolgen daarvan voor OFW. Uit de reacties van huurders  was duidelijk dat ook 

zij zich druk maakten om de ontwikkelingen die spelen. 

 
Tijdens de tweede bewonersavond gaf OFW een toelichting op haar Begroting 2014 en de keuzes die 

moeten worden gemaakt vanwege het nieuwe regeringsbeleid van Kabinet Rutte II. Huurders gaven tijdens 

deze avond nadrukkelijk aan achter de keuze van OFW te staan om een goede kwaliteit van het bestaande 

bezit te verkiezen boven nieuwbouw. Zij vinden het de eerste taak van de corporatie om te zorgen voor een 

kwalitatief goed woningbezit.  

4.3 Klantgerichte dienstverlening 

Mijn OFW 

Doelstelling: We bieden optimale (interne/externe) klantinformatie passend bij het gedrag van de 

gebruiker.  

Actie: We promoten het gebruik van het huurdersportaal en reparatieverzoekenmodule op onze 

website. 

Om het gebruik van het Huurdersportaal ‘Mijn OFW’ en de reparatieverzoekenmodule te verhogen, besteden 

we regelmatig in ons bewonersblad Vizier aandacht aan de mogelijkheden die onze website aan huurders 

biedt. Daarnaast brengen we op diverse momenten persberichten uit waarin wordt verwezen naar onze 

website. Op moment van livegang hebben we een iPad verloot onder huurders die inlogden op onze website. 

Ook hebben we tijdens de bewonersavond en in de Vizier van augustus 2013 een oproep gedaan voor 

mensen die graag uitleg willen over het gebruik van de website.  

 

Sinds de livegang op 23 januari 2013 heeft ruim 60 procent van de huurders inmiddels een keer ingelogd op 

het Huurdersportaal van OFW. Ongeveer zeven procent van de reparatieverzoeken gaan op dit moment via 

de online reparatieverzoekenmodule. We gaan in 2014 verder met het stimuleren van het gebruik van ‘Mijn 

OFW’ en met name de reparatieverzoekenmodule. 
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Ontwikkeling KCC 

Doelstelling: We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop 

beoordelen. 

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

Diverse medewerkers uit andere teams hebben zich ingezet om de KCC-medewerkers verder in te werken 

op de verschillende processen. Dit om de ontwikkeling van het KCC en haar medewerkers een verdere 

impuls te geven. In oktober is gestart met het offertetraject voor de toepassing van een klantvolgsysteem 

Scores KWH 

Doelstelling: We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop 

beoordelen. 

OFW heeft in 2013 het KWH-huurlabel behaald. De gestelde eisen zijn minimaal een zeven op elk onderdeel 

(onderdeel ‘Klachten behandelen’ moet minimaal een 6,5 zijn). OFW heeft op alle onderdelen een 7,4 of 

hoger met uitzondering van het onderdeel ‘Klachten behandelen’. Hiervoor hebben we een 6,7 gekregen. Het 

KWH heeft besloten om dit jaar dit onderdeel niet mee te laten tellen vanwege enerzijds de lage respons, 

anderzijds het mogelijk verkeerd kunnen interpreteren bij het invullen door de huurder. In 2014 zal het KWH 

daarom ook een andere meetsystematiek voor dit onderdeel opstellen.  In 2013 zijn de volgende resultaten 

behaald: 

 

Labelonderdeel  2013 2012 

Bereikbaarheid  7,6 8,0 

Communicatie en 

informatie  

7,4 7,4 

Woning zoeken  7,4 7,7 

Nieuwe woning  7,7 8,0 

Huur opzeggen  8,3 8,6 

Reparaties  7,8 8,1 

Onderhoud  7,7 8,0 

Klachten behandelen  6,7 6,1 

Totaalscore  7,6 7,7 

Toelichting: de cijfers zijn voor een deel niet vergelijkbaar met voorgaande jaren omdat een groot deel van de meting de 

beoordeling / beleving door de huurders van de processen van OFW betreft (hier is sprake van een momentopname).  

Klachtenmanagement 

Doelstelling: We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop 

beoordelen. 

Klachtenmanagement is een punt van aandacht. Hier zijn we mee aan de slag gegaan. Eind mei is een 

projectgroep klachtenmanagement opgericht. De doelstelling is het opzetten van een 

klachtenmanagementsysteem, die de huidige wijze van klachtenafhandeling  evalueert, verbetert en aanvult. 

Het interne doel van het te implementeren klachtenmanagementsysteem is een systematische aanpak van 

klachtenafhandeling binnen onze processen realiseren, zodat er ook aandacht is voor kwaliteitsverbetering 

en efficiëntie van onze (werk)processen. Het uiteindelijke doel is zorgen voor tevreden klanten. 

 

In voorbereiding op de verbeterslag van het proces klachtenmanagement is er in oktober een beleidsplatform 

gehouden over klachtenmanagement. De uitkomsten van dit beleidsplatform en de gesprekken binnen de 

projectgroep hebben geleid tot het opstellen van een plan van aanpak voor een definitieve implementatie van 

de verbeterde werkwijze. De implementatie staat gepland voor 2014 en hangt samen met aanvulling op de 

huidige processen evenals een training van medewerkers op het gebied van klantcommunicatie.  
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Resultaten modernisering en planmatig onderhoud 

Doelstelling: We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop 

beoordelen. 

De bewoners van Dronten Centrum zijn geënquêteerd over de modernisering. De enquête is verstuurd naar 
alle verhuurde woningen in deze derde moderniseringsfase. Het gemiddelde cijfer dat over het gehele project 
is gegeven is een 7,6.   
 
Ook de bewoners van de Lucernehof zijn geënquêteerd over de modernisering. De enquête is verstuurd naar 
alle verhuurde woningen in de Lucernehof. De respons (21%) is niet representatief (vanwege niet voldoende 
geretourneerde enquêtes) voor de gehele wijk, maar de resultaten geven een indruk van de 
bewonerservaringen. Het gemiddelde cijfer dat over het gehele project is gegeven is een 6,5.  
 
Over het algemeen hebben we mondeling positieve reacties ontvangen ten aanzien van de voorbereiding 
van het project, de uitvoering van de werkzaamheden en het eindresultaat. De uitkomsten van de enquêtes 
zijn meegenomen in de totaalevaluatie van beide projecten. 
 

Van de afgeronde bouwkundige projecten is in 2013 een integrale evaluatie gemaakt. In deze totaalevaluatie 

wordt onder andere de financiële nacalculatie, de bewonersevaluatie en de evaluatie met de aannemer 

betrokken. Het leereffect hiervan met betrekking tot onder andere bewonerscommunicatie en –betrokkenheid 

en het begroten en beheersen van projecten wordt zo geborgd in de werkprocessen. 

 

Planmatig onderhoud 

De bewoners van de woningen waar dit jaar planmatig onderhoud is uitgevoerd, zijn ook geënquêteerd over 

hun ervaringen over de uitvoering van deze werkzaamheden. In 48 woningen aan de Heraut, het Blazoen en 

de Jachthoorn in Swifterbant werd een grote schilderbeurt uitgevoerd. De bewoners gaven de uitvoering 

hiervan gemiddeld een 7,9.  

 

In 51 woningen aan Het Erf, Het Gareel en De Teugel in Biddinghuizen werd een grote schilderbeurt 

uitgevoerd,  het enkel glas op de begane grond vervangen en de begane grond vloer werd geïsoleerd.  Het 

gemiddelde cijfer van de bewonersenquête was hier een 7,4.  

 

In 28 woningen aan de Rosmolen en de Zaaiviool in Biddinghuizen werd een grote schilderbeurt uitgevoerd 

en de voordeuren werden vervangen. De uitvoering van deze werkzaamheden kregen gemiddeld een  7,7 

van de bewoners.  

 

104 woningen aan de Commadeursstraat, Baskenstraat, Walvisstraat en omgeving in Dronten werden 

geschilderd. De bewoners gaven deze werkzaamheden gemiddeld een 7,6.  

 

De grote schilderbeurt van de 45 woningen aan de Kopakker en Akkerhof in Biddinghuizen werd door de 

bewoners gewaardeerd op een 8,0.  

Geschillenregeling 

Doelstelling: We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop 

beoordelen. 

De Geschillenadviescommissie is een commissie waar huurders en woningzoekenden met een klacht terecht 

kunnen als ze er met OFW niet uitkomen. De Geschillenadviescommissie adviseert het bestuur. Als de 

directeur-bestuurder het advies niet overneemt, wordt dit ter kennisname aan de Raad van Commissarissen 

van OFW voorgelegd. In 2013 is één geschil tussen een huurder en OFW aan de 

Geschillenadviescommissie voorgelegd en door de commissie in behandeling genomen.  

 

De huurder vond dat OFW niet voldoende werkende maatregelen had genomen om de door de huurder 
ervaren overlast van de buren te voorkomen. De huurder vond dat hijzelf meer dan voldoende pogingen had 
ondernomen om de ervaren overlast te doen stoppen. De commissie constateerde dat het een kwestie van 
langdurige aard betrof en dat door zowel huurder als OFW veel is geprobeerd, maar dat dit niet heeft geleid 
tot een voor de huurder acceptabele situatie.  
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De commissie heeft OFW geadviseerd om (onder andere) een uitgebreider buurtonderzoek te doen om zo 

beter te kunnen bepalen of er in juridische zin al dan niet sprake is van overlast. De commissie heeft OFW 

geadviseerd om, als het nadere buurtonderzoek daar aanleiding toe geeft, de algemene huurvoorwaarden en 

consequenties van niet naleving in een brief aan de buren van de huurder nogmaals duidelijk uit te leggen en 

daarop dan actief te handhaven.  

 

De huurder vond de overlast bovendien een gebrek aan de woning en verzocht de commissie daarom aan 

OFW te adviseren de huur van de woning te verlagen. De commissie heeft toegelicht dat zij geen advies uit 

kan brengen over verzoeken van huurders tot huurverlaging en heeft de huurder verwezen naar de 

Huurcommissie (de landelijke organisatie die uitspraken doet over geschillen over de huurprijs). 

 

Een derde punt van het geschil betrof het feit dat foto’s van de huurder door OFW (ongevraagd) zijn gebruikt 

in een brochure. De huurder wil dat deze foto’s niet meer voor dit doeleinde gebruikt worden. De commissie 

heeft OFW geadviseerd om de foto’s van de huurder uit de brochure te verwijderen. 

 

De directeur-bestuurder heeft het advies van de commissie ten aanzien van dit geschil overgenomen. 
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5 KANSRIJKE WOONOMGEVING 

5.1 Gemengde wijken 

Nieuwbouw Gilden 

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

gedifferentieerde woonwijken qua bevolkingssamenstelling en woningtypologie. Conform de 

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

(huur en koop).  

Actie: Realisatie 52 woningen in de tweede fase van De Gilden 

OFW heeft in 2013 in het project De Gilden, tweede fase, 39 sociale nieuwbouwhuurwoningen opgeleverd. 

Dit project omvat in totaal 76 huurwoningen. Eind januari 2014 zijn 13 woningen opgeleverd. De laatste (24) 

woningen in dit project zijn in maart/april 2014 opgeleverd.  

 

Als we de complete wijk De Gilden bekijken (1
e  

en 2
e
 fase), bedraagt het percentage aan huurwoningen circa 

22 procent, na oplevering van alle door OFW te realiseren huurwoningen en na oplevering van alle nog te 

bouwen koopwoningen. Het daadwerkelijk gerealiseerde percentage huurwoningen ten opzichte van het 

aantal gerealiseerde koopwoningen bedraagt op 31 december 2013 24,3 procent (277 huurwoningen ten 

opzichte van 1140 koopwoningen). We lopen dus voor op de realisatie van het aantal koopwoningen wat is 

geprognotiseerd.  

 

5.2 Leefbare woonomgeving 

Aanpassingen Hogerhuis 

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

gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 

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

gang zijn gezet. 

We voeren met alle woningzoekenden een intakegesprek onder meer om overlast te voorkomen.  

Ook is vanwege beperkte belangstelling voor de links/rechts kamers in 2013 besloten om 24 links/rechts-

kamers (geleidelijk aan) samen te voegen tot twaalf zelfstandige appartementen. In 2013 zijn van de 

voorgenomen 24 kamers acht kamers samengevoegd  tot vier zelfstandige appartementen. Hiervoor zijn 

geen bouwkundige aanpassingen gedaan.  

 

In samenwerking met de gemeente Dronten, de wijkagent en OFW heeft Activeringscentrum Kwintes een 

buurttuin gerealiseerd bij Het Hogerhuis. In de buurttuin kunnen cliënten van Kwintes en (buurt)bewoners van 

Het Hogerhuis samen aan de slag in een biologische moestuin. Hierdoor komen mensen samen en zijn ze 

actief bezig in de dagelijkse omgeving. Voor de cliënten van Kwintes is dit een zinvolle manier om te leren, te 

werken en te participeren in de maatschappij tussen de bewoners van de wijk. Daarnaast verfraait de tuin de 

wijk en raakt men verbonden met de biologische groei- en bloeiprocessen van de gewassen. De producten 

uit de moestuin kunnen door de cliënten van Kwintes en (buurt)bewoners zelf gebruikt worden. Het gezonde, 

biologische voedsel wordt op deze manier toegankelijk voor een grotere groep mensen. 

 

De overlastklachten van bewoners of omwonenden van het complex zijn sterk gereduceerd. Ook merken we 

dat de belangstellenden voor woonruimte een stuk positiever zijn over Het Hogerhuis. Geconcludeerd mag 

worden dat de integrale aanpak (met als invalshoeken: fysieke aanpassingen, zorgstructuur en de bestrijding 

van overlast door jongeren) succesvol is geweest. 
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Lemon  

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

gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 

Gemeente Dronten en OFW zijn in 2013 gestart met de voorbereidingen van Lemon (Leefbaarheidsmonitor). 

Het is de vierde keer dat gemeente en OFW gezamenlijk onderzoek doen onder bewoners naar de 

leefbaarheid in de gemeente Dronten. Ruim 5.000 inwoners hebben in januari 2014 een enquête ontvangen. 

De leefbaarheidsmonitor werd al drie keer eerder gehouden: in 2006, 2009 en 2011. Door de 

leefbaarheidsmonitor met regelmaat uit te voeren, kan worden gevolgd hoe de leefbaarheid zich gedurende 

de jaren ontwikkelt. 

 
Naast de beleving van de inwoners worden ook objectieve gegevens verzameld van verschillende 

samenwerkingspartners op het gebied van overlast, leeftijdsopbouw, inzet hulpverlening, criminaliteitscijfers 

et cetera. Op deze manier wordt de beleving van leefbaarheid vergeleken met de feitelijke gegevens die over 

de buurten bekend zijn. Aan de hand hiervan worden verbeteracties gestart voor buurten die dat het meest 

nodig hebben. In mei 2014 worden de uitkomsten van de vierde leefbaarheidsmonitor bekend gemaakt.  

Overlast verminderen 

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

gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 

Een van de indicatoren van leefbaarheid is het aantal overlastklachten. OFW zet zich in voor een goed 

woonklimaat, waarbij we alert zijn op situaties die de leefbaarheid in gevaar brengen. We spreken de 

mensen aan op eigen verantwoordelijkheid als het gaat om huurdersoverlast. Waar nodig worden mensen 

aangesproken op naleving van het huurreglement. Als overlast door onze bewoners escaleert, zijn wij bereid 

te interveniëren en maatregelen te nemen tegen de overlastgever. Dit alles om het woongenot van de 

overige bewoners te behouden of te vergroten.  

 

Sinds 2007 houden we het aantal overlastzaken bij. Het aantal zaken per jaar ligt tussen de 75 en 85. Ten 

opzichte van 2013 kunnen we stellen dat het aantal van 71 iets lager ligt dan voorgaande jaren.  

 

 2012 2013 

Dronten 46 34 

Biddinghuizen 17 28 

Swifterbant 14 9 

Totaal 77 71 

Overlastmeldingen naar dorp 

 

Er is een daling van overlastklachten in Dronten en Swifterbant waarneembaar. Een duidelijke oorzaak is 

hiervoor niet te herleiden. Swifterbant kende begin 2013 een behoorlijke overlast van jongeren (vervelend 

gedrag en criminaliteit) in verschillende wijken. Dit is op adresniveau niet geregistreerd, omdat de overlast 

ervaren werd in de wijk en zowel bij koop- als huurwoningen. Deze overlastsituatie is door middel van 

samenwerking met verschillende partners effectief opgepakt.  

 
De meeste klachten gaan over asociaal gedrag en geluidsoverlast. Van de 71 overlastmeldingen hebben we 

38 meldingen doorverwezen richting buurtbemiddeling en 33 zelf opgepakt. Burenproblematiek proberen we 

in eerste instantie op te lossen met behulp van de buurtbemiddeling van het MDF. Wanneer er sprake is of 

lijkt van een contra-indicatie als psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen, dan wordt 

buurtbemiddeling niet ingeschakeld.  

 

In 2013 zijn zes hennepkwekerijen ontdekt, waarvan twee naar aanleiding van een melding van overlast. 

OFW hanteert een no-tolerance beleid op dit gebied. Indien een kwekerij wordt aangetroffen, kan de huurder 

ervoor kiezen de huur van de woning vrijwillig op te zeggen, anders wordt om ontbinding van de 

huurovereenkomst via de rechtbank gevraagd.  In 2012 heeft OFW het ‘Protocol Gezamenlijke aanpak van 
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de teelt van hennep’ mede ondertekend. In 2013 is door middel van een brede publiciteitscampagne, de 

ondertekening van dit protocol gecommuniceerd. 

 

In 2013 zijn er 103 adressen aangeschreven op tuinoverlast. Dit zijn er meer dan het voorgaande jaar. Door 

het aanspreken van huurders en/of het versturen van brieven heeft het bij 94 van de 103 adressen (91%)  

geleid tot een positief resultaat. Bijna de helft van de tuinklachten wordt gemeld door de buren. Tijdens de 

eerste bezoeken ziet de woonconsulent ook de directe omgeving, met als gevolg dat ook andere 

buurbewoners aangesproken of aangeschreven worden.  

 

 2011 2012 2013 

Biddinghuizen 12 19 20 

Swifterbant 30 19 24 

Dronten 32 48 59 

Totaal 74 86 103 

Tuinoverlast-meldingen naar dorp 

 

Toekenningen Leefbaarheidsfonds 2013 

Doelstelling: We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren we bewonersinitiatieven die eraan 

bijdragen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten 

Bewoners kunnen aanvragen doen voor een bijdrage voor initiatieven die de leefbaarheid van hun wijk 

kunnen vergroten. In 2013 werd vanuit het Leefbaarheidsfonds van OFW een bijdrage gedaan aan 

leefbaarheidsinitiatieven in de gemeente Dronten. Er zijn vier aanvragen gedaan en deze zijn ook 

gehonoreerd. In totaal keerde het leefbaarheidsfonds in 2013 5.120 euro uit. In 2014 keert het 

Leefbaarheidsfonds nog een bedrag 2.064 euro uit over een aanvraag uit 2013. 

 

 De bewoners van het Tussendek hebben een eigen jeu de boulesbaan gekregen. Enkele bewoners 

van Het Tussendek namen het initiatief. Alle huurders en kopers hebben hun handtekening gezet en 

daarmee is het idee werkelijkheid geworden. De komst van de baan vergroot de leefbaarheid op het 

complex. Door het samenkomen om een ‘balletje te gooien’ en een praatje te maken, wordt de 

onderlinge band van de bewoners versterkt.  

 In de Kloostertuin van de WoonArk is een vlaggenmast geplaatst.   

 Door het activeringscentrum Leeuwen’art aan Het Hogerhuis, onderdeel van Kwintes, wordt een zitje 

en bloembakken  ontworpen en gemaakt. In de bloembakken komen fruitbomen, struiken en 

bloeiende planten te staan. In het voorjaar van 2014 wordt het zitje geplaatst.  

 Het Hospice in Dronten heeft twee parasols gekregen om schaduwplekken te creëren, zodat 

patiënten ook met mooi weer op de buitenplaatsen van het Hospice kunnen genieten.  

Dronter Diamantjes 

Doelstelling: We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren we bewonersinitiatieven die eraan 

bijdragen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten 

Zelfredzaamheid wordt een steeds groter issue. De huidige verzorgingsstaat is niet meer houdbaar. En deze 

verandering daagt ons allen uit. Mensen moeten weer meer regisseur worden over hun eigen leven en steun 

halen uit hun omgeving. Tegelijkertijd zijn er een hoop mensen in de gemeente Dronten die zo voor het oog 

wat onzichtbaar zijn, maar er wel voor de samenleving zijn. Dit kan om ogenschijnlijk heel eenvoudige dingen 

gaan als het buiten zetten van de vuilnisbak voor de buurvrouw, iets leuks organiseren in de buurt, actief zijn 

in een bewonerscommissie. Deze ‘Dronter diamantjes’ heeft OFW in het zonnetje gezet. Dertig ‘Dronter 

diamantjes’ konden met een partner naar  de première van de musical ‘Morgenland’ in de Meerpaal.  

 

In het kader van 50-jaar Biddinghuizen (40 jaar gemeente Dronten en 25 jaar provincie Flevoland) is in 2013 

de musical ‘Morgenland’ geproduceerd door stichting Musical Biddinghuizen en opgevoerd in november 

2013. Er waren zo’n 150 vrijwilligers bij betrokken. De musical bracht een speciaal verhaal over de toekomst 

van een prachtig stukje Nederland: Flevoland. Deze musical heeft overigens in januari 2014 de Flevolandse 
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trofee ‘Kern met Pit’ 2013 gewonnen, omdat door de musical de sociale cohesie in Biddinghuizen is 

toegenomen en het onderwerp van het stuk duurzaamheid was. De musical dingt eind maart 2014 mee naar 

de landelijke trofee. 

 

5.3 Voorzieningenniveau 

Educatief Centrum Biddinghuizen 

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

Actie: We leveren het Educatief Centrum in Biddinghuizen op.  

Het Educatief Centrum is een gezamenlijk initiatief van het dorp wat zo’n acht jaar geleden voor het eerst ter 

tafel kwam. Op 7 mei 2012 werd gestart met de bouw. De nieuwe gebruikers hadden een gezamenlijk doel: 

samen een gebouw neerzetten en samenwerken. Na een jaar bouwen was het Educatief Centrum klaar. Op 

31 mei 2013 werden de sleutels officieel overhandigd aan de gebruikers. De nieuwbouw biedt plaats aan de 

FlevoMeer Bibliotheek, Kinderopvang Dronten, Stichting Peuterspeelzaalwerk en de drie basisscholen: De 

Tamarisk, De Wingerd en De Akkerwinde. Kinderopvang Dronten en FlevoMeer Bibliotheek gingen op 31 

mei samen van start. De drie basisscholen in Biddinghuizen verhuisden later. In oktober werd tijdens de 

feestweek voor het 50-jarige bestaan van Biddinghuizen het Educatief Centrum officieel geopend. Gevierd 

werd dat modern en duurzaam onderwijs samen met hoogwaardige kinderopvang en inspirerend 

bibliotheekwerk onder één dak samen gaan.  

Multi Functioneel Gebied / Woonservicegebied 

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

 

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

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

Stichting ‘De Oeverwal’ (opgericht in 2014 en bestaande uit vrijwilligers) initieert de ontwikkeling van het 

MFG (Multi Functioneel Gebied) / woonservicegebied en is in de toekomst verantwoordelijk is voor de 

exploitatie. Aannemersmaatschappij Bramer wil het gebouw graag ontwikkelen en wil het risico nemen voor 

een beperkt aantal koopwoningen (met uitzicht op het park). In ruil daarvoor wil hij dan wel alles bouwen (en 

ontwikkelen). De gemeente stelt voor één onderdeel van het woonservicegebied (het Multi Functioneel 

Centrum en de inrichting van de openbare ruimte rondom het complex) een financiële bijdrage beschikbaar.  

 

OFW heeft in het vierde kwartaal van 2013 een gesprek gehad met een deel van het bestuur van deze 

stichting. OFW heeft aangegeven wat haar randvoorwaarden zijn voor het realiseren van 

seniorenappartementen op de betreffende locatie. Voor OFW is een goede ligging van huurappartementen 

voor senioren erg belangrijk. Mensen willen uitkijken op de straat of het park. OFW heeft zich bezorgd 

getoond voor het gekoppeld zijn aan een aannemer, dit beïnvloedt de prijsvorming waarschijnlijk negatief. 

OFW denkt dat de vraag naar seniorenappartementen beperkt is, nieuwbouw moet gefaseerd aangeboden 

worden. De uitkomsten van het onderzoek rond het piramidemodel kunnen hier meer inzicht in geven. Op dit 

moment zijn er geen sociale huurappartementen in de het dorp Swifterbant beschikbaar, het betreft dus een 

nieuw aanbod. 

 

Wethouder De Graaf heeft prioriteit voor dit project bepleit met het voorstel om de appartementen te bouwen 

in het gebied van de kerk in plaats van op de locatie De Kombuis. OFW staat er welwillend tegenover 

aangezien het bouwen van seniorenappartementen voor het dorp Swifterbant een grote wens is. OFW vindt 

het  belangrijk dat de woningen een goede ligging hebben, dat er voldoende vraag is en er meer duidelijkheid 

is rondom de gevolgen van het kabinetsbeleid ten aanzien van de scheiding van wonen & zorg. 
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6 ENERGIESPRONG 

6.1 Duurzame woningen 

Energielabels 

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

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

In onderstaande tabel is het woningbezit van OFW zichtbaar per 1 januari 2014 in vergelijking met het 

woningbezit per 1 januari 2013
3
. 

 

Label 01-01-2012 01-01-2013 31-12-2013 

A 842 1255 1355 

B 821 880 898 

C 1130 1238 1243 

D 1153 791 758 

E 239 98 97 

F 88 47 36 

G 21 9 9 

Totaal 4294 4318 4396 

 

Hieruit blijkt dat op 1 januari 2013 3,56 procent van onze woningen (exclusief verkoop en planvorming, 

inclusief Chaletwoningen en Greente-Zuid) een E-, F- of G-label had. Op 31 december 2013 is dit verminderd 

naar 3,25 procent. Het aantal E-, F- en G-labels is in 2013 gedaald van 154 naar 142. Landelijk gezien heeft 

29,65 procent van de woningen een E-, F- of G-label.  

 

Op 1 januari 2014 zijn er nog 142 woningen met een E-, F- of G-label. Binnen het project Chaletwoningen 

hebben 77 woningen en binnen het project Greente-Zuid hebben 38 woningen nog een E-, F- of G-label. Dan 

is er nog een groep van 18 woningen met een E-, F- of G-label die vallen binnen het project Schelpenbuurt 

Heraut/Blazoen. Er is ook nog een kleine groep van negen woningen waarvan de huurders niet mee wilden 

doen aan modernisering of er is sprake van een eigen oude cv-ketel of mensen willen geen cv-ketel laten 

plaatsen. Bij deze laatste groep woningen wordt bij verhuizing de resterende werkzaamheden uitgevoerd. 

  

Energielabels landelijk 1-1-2014 

 

                                                      
3
 Het strategisch label van de Chaletwoningen en woningen aan de Greente-Zuid zijn in 2013 omgezet (van label 

‘planvorming’ naar label ‘modernisering’). Daarmee worden ze nu meegeteld in deze doelstelling. Cijfers van 2012 zijn 

hierop gecorrigeerd (om ze vergelijkbaar te maken). 
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Afronding modernisering Lucernehof 

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

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

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

in Dronten Centrum Zuid.  

Wij hanteren als uitgangspunt dat gemoderniseerde woningen minimaal een B-label krijgen. Door de 

modernisering van de woningen in de Lucernehof zijn ze met het energielabel A een stuk energiezuiniger. In 

de wijk waren twaalf E-labels aanwezig.  

 

De woningen in Dronten Centrum zijn extra geïsoleerd. Daarnaast hebben de woningen HR++ beglazing 

gekregen. Hierdoor zijn de woningen zeer energiezuinig. De meeste woningen zijn van het energielabel D, E 

of F opgewaardeerd naar het energielabel A. In de wijk waren dertien E-labels en één F-label aanwezig. 

Planvorming Chaletwoningen 

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

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

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

Dronten Centrum.  

Dronten Centrum is de oudste wijk van Dronten. Het gebied Schouwstraat, Koggestraat, Klipperstraat, 

Boeierstraat, Karveelstraat, Hoogaarstraat en een gedeelte van de Lijzijde; ook wel Chaletwoningen 

genoemd, bestaat uit 137 woningen
4
. Binnen dit project zijn 45 E-labels, 24 F-labels en 8 G-labels. 

 

Sinds 1993 is het verboden asbesthoudende materialen toe te passen. Voor die tijd is asbesthoudend 

materiaal toegepast. Om de woningen weer voor 40 jaar te kunnen exploiteren en hier in de toekomst 

verantwoord onderhoudswerkzaamheden aan te kunnen verrichten, is het noodzakelijk de gevoelige locaties 

als dak, boeidelen, ventilatiekanalen, afvoeren en panelen in de woning te saneren. Bij de 

dakwerkzaamheden moet tevens een ingreep gedaan worden om brandoverslag tussen aangrenzende 

woningen te voorkomen. Daarnaast is het van belang om de woningen energetisch te verbeteren.  

 

OFW heeft in samenwerking met de Huurders Belangen Vereniging een bewonerscommissie samengesteld. 

Met deze bewonerscommissie is al een aantal malen overleg gevoerd met betrekking tot de voorbereidingen 

van dit project. Ook is aan alle huurders gevraagd aan te geven wat de technische mankementen van deze 

woningen zijn.  

 

                                                      
4
 Oorspronkelijk aantal woningen in dit project was 135. In 2012 hebben we in deze wijk een woning aangekocht; in 2014 

hebben we nog een woning aangekocht. 
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OFW heeft in het najaar van 2013 enkele marktpartijen gevraagd een plan te ontwikkelen aan de hand van 

ons eisen- en wensenpakket. De plannen worden in maart 2014 gepresenteerd. In dit project wordt de 

(integrale) bouworganisatievorm ‘design & build’ toegepast, waarbij de aandacht vanaf het begin gericht is op 

het samenwerkingsproces tussen alle bij de modernisering betrokken partijen. Ontwerp en uitvoering gaan in 

één hand samen. Het is een doorontwikkeling van het werken in prijsvraagaanbestedingen zoals dat in ons 

inkoop- en aanbestedingsstatuut is opgenomen. Om de innovatie uit de markt te mobiliseren, worden aan het 

plan van de geselecteerde aannemers de minimale eisen van energielabel A gesteld. OFW wil dat er voor 

gebruiks- en onderhoudsvriendelijke materialen wordt gekozen. 

Energiebesparing 

Doelstelling: We besparen in 2017 40% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 

2000. We besparen in 2017 30% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2008, 

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

overtreffen. 

Actie begroting: In 2013 besparen we gemiddeld 36% aan gasverbruik per woning ten opzichte van 

2000.  

In 2013 zijn 95 woningen in de Lucernehof en 91 woningen in Dronten Centrum gemoderniseerd. De meeste 

woningen hebben na volledige modernisering van de buiten- en binnenzijde een energielabel A gekregen. In 

beide projecten is dak-, vloer- en gevelisolatie toegepast. Indien de binnenzijde ook werd gemoderniseerd, is 

er vraaggestuurde mechanische ventilatie geplaatst.  

 

In het kader van planmatig onderhoud zijn de volgende energiebesparende maatregelen genomen:  

 In complex 120 De Baan (Het Erf, Het Gareel, De Teugel, Het Lamoen) in Biddinghuizen hebben wij 

alle enkel glas vervangen door HR++ beglazing. Ook zijn de ongeïsoleerde klepraampjes in de 

keuken en badkamer (seniorenwoningen) op de begane grond vervangen door ramen met HR++ 

beglazing. Daarnaast zijn alle begane grond vloeren geïsoleerd. 26 woningen hebben een 

labelsprong gemaakt van D naar C. 

 In 2013 zijn van 29 seniorenwoningen van De Regenboog in Dronten de platte daken geïsoleerd. Wij 

zijn nu nog bezig met het vervangen van de dakbedekking en het toevoegen van isolatie op de 

daken van de appartementencomplexen van De Regenboog. Enkele woningen hebben een 

labelsprong gemaakt van C naar B en één woning van D naar C.  

 

In het kader van een verhuizing of een aanvraag voor een zelf aangebrachte voorziening hebben we het 

volgende aangebracht:  

 drie keer dakisolatie  

 één keer vloerisolatie  

 
Door modernisering en planmatig onderhoud heeft OFW tot en met 2013 een besparing in gasverbruik 
behaald van 38 procent ten opzichte van het jaar 2000.  
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In het convenant van Aedes, de Woonbond en het ministerie van 2008 is een doelstelling vastgelegd van een 

besparing van 20 procent in 2018 ten opzichte van 2008. Op basis van de projectie wordt in 2018 31 procent 

bespaard op het gasverbruik ten opzichte van 2008, bij gelijkblijvend beleid. Kanttekening daarbij is, dat in de 

periode 2000 tot 2008 ook al 20 procent is bespaard. Het ‘laaghangende fruit’ zal in de periode tot 2018 dan 

ook langzamerhand op zijn. We hebben op 1 januari 2013 21 procent energie bespaard ten opzichte van 

2008. Op 31 december 2013 hebben we 23 procent bespaard ten opzichte van 2008. Hiermee hebben we de 

doelstelling van het convenant gerealiseerd. 

 
Het milieuaspect van energiebesparing weegt natuurlijk zwaar mee. De besparing in gasverbruik komt neer 
op een reductie van de CO2-uitstoot van 4.137 ton op 1 januari 2013 en 4.491 ton op 31 december 2013.  
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Zonnepanelen 

Doelstelling: We besparen in 2017 40% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 

2000. We besparen in 2017 30% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2008, 

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

overtreffen. 

OFW heeft een zonne-energie-installatie in gebruik genomen. Woonservicecentrum de WoonArk in Dronten 

heeft 499 zonnepanelen op het dak liggen. Door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 

WoonArk, wordt er door middel van de zon, energie opgewekt. De opgewekte stroom wordt gebruikt om een 

deel van de algemene voorzieningen als de lift, verlichting en warmtepomp van de WKO- installatie te 

voorzien van stroom.  

OFW heeft subsidie voor dit project gekregen. 

Energielabel 

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

uitgaande van de huidige methode van berekenen en certificeren.  

Aan het begin van de nieuwe beleidsperiode (1 januari 2012) heeft het woningbezit van OFW gemiddeld een 

C-label met een gemiddelde energie-index van 1,41 Dit betekent dat er in de woningen van OFW gemiddeld 

1.225 m
3
 per jaar werd verbruikt. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 1.700 m

3
 per jaar, is dit al 

een mooi resultaat. Op 1 januari 2013 was het gemiddelde energielabel nog steeds een C-label en in de 

gemiddelde energie-index gedaald naar 1,32 met een gemiddeld verbruik van 1.143 m
3
 per jaar per woning. 

Op 31 december 2013 is de energie-index nog verder gedaald naar 1,31 met een gemiddelde van 1.099 m
3
 

per woning per jaar. De besparing in 2013 is bereikt door modernisering en het aanbrengen van extra HR++ 

beglazing en vloerisolatie in het Erf in Biddinghuizen en het toevoegen van de energiezuinige 

nieuwbouwwoningen in de Gilden (A+-label). Om gemiddeld een B-label te halen, is een gemiddelde energie-

index van 1,30 nodig
5
. 

                                                      
5
 Voor energielabel B wordt een maximale energie-index gehanteerd van 1,30. In het Convenant Energiebesparing 

Corporatiesector is één van de doelstellingen dat alle corporatiewoningen in 2020 een gemiddeld energielabel B 

hebben (met een gemiddelde energie-index van 1,25). Dat komt dan overeen met een besparing van het 

gebouwgebonden energiegebruik van 33% in 2020 ten opzichte van 2008. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

to
n

 C
O

2
 p

e
r 

ja
a
r 

CO2 uitstoot reductie OFW  

= Reductie t.o.v. het jaar 2000 



 

39 

 

 

 

 

Nieuwbouw Gilden 

Doelstelling: Alle nieuwbouwprojecten die wij nu gaan ontwikkelen hebben minimaal een energie 

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

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

maken.  

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

Dit project omvat in totaal 76 huurwoningen. Deze woningen hebben een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 

van 0,36-0,46.  

 

De woningen zijn voorzien van behoorlijke dak-, vloer- en gevelisolatie. Daarnaast werden de woningen 

voorzien van een Brink passiefhuistoestel. Dit toestel is een combinatie van een zonneboiler, cv-ketel, 

mechanische ventilatie met warmteterugwinning en luchtverwarming. 
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Energie neutrale woningen 

Doelstelling: We doen een studie naar een geschikt energieconcept voor energie neutrale woningen 

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

bewonersgedrag. 

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

In het laatste kwartaal van 2013 is een enquête gehouden onder de huurders die in 2010/2011 hebben 

meegedaan aan het zonneboilerproject. In 2010/2011 hebben 500 huishoudens van huurwoningen met een 

gunstige zonligging een aanbod gehad om tegen een huurverhoging een zonneboiler te plaatsen. Hiervan 

hebben zo’n 60 huurders gebruikgemaakt. OFW heeft onder andere gevraagd naar de huidige ervaringen 

met het gebruik van de zonneboiler en of deze huurders opnieuw interesse zouden hebben in een 

energiebesparende voorziening. Op deze manier kunnen we lering trekken uit de toepassing van 

zonneboilers en deze ervaring gebruiken bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten.  

 

De uitkomsten zijn eind december 2013 verwerkt en daar wordt een verslag van gemaakt. Uit de enquête is 

in ieder geval gebleken dat er nog steeds interesse is in energiebesparende maatregelen (tegen 

huurverhoging) en de wens dat OFW hierbij faciliteert.  

 

De uitkomsten dienen als input voor de actualisatie van het ZAV-beleid (Zelf aangebrachte voorzieningen) en 

het beleid rondom het aanbrengen van energiebesparende maatregelen.  

Duurzaam materiaalgebruik 

Doelstelling: We ontwikkelen beleid voor duurzame afwegingen bij materiaalkeuzes. 

Vanaf 1 juli heeft OFW Eco-keukens in haar assortiment opgenomen. Huisleverancier Bribus biedt deze 

keukens aan. OFW vindt het belangrijk dat huurders hier ook voor kunnen kiezen. Wij vinden het van belang 

om aandacht te hebben voor onze aarde en deze op een goede manier door te geven aan onze kinderen. 

Daarbij hebben we zowel aandacht voor het beperken van fossiele brandstoffen als het beperken van het 

gebruik van eindige grondstoffen. Eco-keukens dragen hier een steentje aan bij. De Eco-keukens zijn 

gemaakt van onder andere vezels van ecologisch verbouwde, snelgroeiende eenjarige gewassen als mais 

en riet en zijn volledig recyclebaar. Met de Eco-keuken hebben huurders een keuken die lijkt op spaanplaat 

en die net zo stevig is, maar veel lichter. Daarmee wordt de CO2-uitstoot bij vervoer en productie drastisch 

teruggebracht.  
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7 DUURZAME ORGANISATIE 

7.1 Duurzaam personeels- en organisatiebeleid en professionele medewerkers 

Organisatieontwikkeling 

Doelstelling: We streven naar continuïteit van de organisatie. 

Actie begroting: We stellen een organisatieplan en een sociaal plan op en geven er uitvoering aan. 

De (extra) verhuurdersheffing, de heffing saneringssteun door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), 

het B-1 oordeel van het CFV in 2012 en de verwachte ontwikkeling van de WOZ-waarden ten opzichte van 

onze leningenportefeuille noodzaakten ons om in januari 2013 de uitgangspunten van de meerjarenbegroting 

aan te passen. Concreet betekent dit onder andere dat het aantal toekomstige nieuwbouwprojecten sterk is 

teruggebracht.  

 

Deze vermindering van werkzaamheden raakte direct de afdeling Projecten en heeft in 2013 helaas 

gedwongen ontslagen tot gevolg gehad. Voor de andere onderdelen van de organisatie had dit ook 

consequenties. Dit is opgevangen door herverdeling van werkzaamheden en integratie van primaire en 

ondersteunende processen. Daarnaast werd van twee medewerkers de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet 

verlengd. 

 

De consequenties voor de organisatie zijn uitgewerkt in een organisatieplan. In het plan is een onderbouwing 

gegeven voor de formatiereductie. Het organisatieplan is in februari 2013 voor advies aan de 

Ondernemingsraad voorgelegd. De Ondernemingsraad is hier op constructieve wijze mee aan de slag 

gegaan. De Ondernemingsraad heeft overleg gevoerd met de directeur-bestuurder en heeft zich voor de 

bedrijfseconomische aspecten laten adviseren door een extern adviseur. 

 

De Ondernemingsraad heeft samen met de directeur-bestuurder alle medewerkers tijdens diverse 

bijeenkomsten geïnformeerd over de aanpassing van de organisatie en heeft vragen beantwoord.  De 

opkomst tijdens deze bijeenkomsten en de onderlinge betrokkenheid van de collega’s was groot.  

 

Op 25 maart 2013 heeft de Ondernemingsraad zijn advies aan de directeur-bestuurder uitgebracht. De 

Ondernemingsraad heeft het organisatieplan getoetst op aanvaardbaarheid en noodzakelijkheid en heeft 

geen aanleiding geconstateerd om een negatief advies uit te brengen. Het organisatieplan kon uitgevoerd 

worden, onder de voorwaarde dat er een gedragen sociaal plan kwam. Naast het advies over het 

organisatieplan, heeft de Ondernemingsraad een aantal adviezen voor de wat langere termijn gegeven 

waaronder het treffen van maatregelen die de verkoop van woningen bevordert.  

 

Op 7 februari 2013 heeft OFW het (concept-) sociaal plan aan de vakbonden FNV en CNV verstrekt 

(vakbond De Unie gaf te kennen geen leden bij OFW te hebben). In het sociaal plan zijn de voorwaarden en 

regelingen voor de boventallige medewerkers opgenomen. Uitgangspunt in het sociaal plan was om de 

boventallige medewerkers middels een outplacementtraject van werk naar werk te begeleiden.  

 

OFW heeft diverse overleggen gevoerd met de vakbonden. In die gesprekken is de wens geuit om zorgvuldig 

maar snel tot een sociaal plan te komen om de onduidelijkheid en onzekerheid bij de medewerkers zo snel 

mogelijk weg te nemen. Op 17 april 2013 is door de vakbonden en OFW het sociaal plan ondertekend. 

 

Bij de vaststelling wie voor ontslag is voorgedragen is het afspiegelingsbeginsel, zoals dat door het UWV 

wordt voorgeschreven, gehanteerd. Op 2 april 2013 hebben met de betrokken medewerkers 

aanzeggesprekken plaatsgevonden. Met drie medewerkers is (op basis van het sociaal plan) een 

vaststellingsovereenkomst gesloten. Zij zijn vervolgens met het outplacementtraject gestart.  
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De dienstverbanden zijn op 30 december 2013 geëindigd. Inmiddels hebben twee van de drie medewerkers 

een andere werkkring gevonden. Ook de twee medewerkers van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet 

werd verlengd, hebben inmiddels een andere baan. Eén medewerker is met pensioen gegaan. 

 

Personeelsverloop en –opbouw 

Doelstelling: We streven naar continuïteit van de organisatie.  

Hieronder zijn de opbouw van het personeelbestand, het personeelsverloop en  de gemiddelde salariskosten 

per fte in tabellen weergegeven. 

 

Aantal medewerkers op 31 december 

Jaar Aantal In FTE 

 2013 52 46,3 

2012 58 51,4 

2011 59 51,9 

2010 65 57,4 

2009 64 55,8 

2008 57 50,3 

2007 59 51,4 

2006 58 51,1 

2005 57 50,4 

2004 59 52,6 

 

De volgende personeelsmutaties hebben zich in 2013 voorgedaan: 

Instroom-uitstroom 

  

  

Mannen Vrouwen Totaal 

aantal fte aantal fte aantal fte 

31 december 2012 30,00 29,42 28,00 22,00 58,00 51,42 

Instroom 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Uitstroom 5,00 4,42 2,00 1,75 7,00 6,17 

Verandering arbeidsduur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 december 2013 25,00 25,00 27,00 21,25 52,00 46,25 

 

Opbouw personele bezetting op 31 december 2013       

  aantal fte parttimers in % fulltimers in % 

Man 25 25,00 0 0,0% 25 100,0% 

Vrouw 27 21,25 17 63,0% 10 37,0% 

Totaal 52 46,25 17 32,7% 35 67,3% 

 

Gemiddelde dienstjaren per 31-12-2013 

  t/m 5 6 t/m 10 11 t/m 15 16 t/m 20 21 t/m 25 > 25 Totaal 

Aantal 

medewerkers 

13 15 11 4 3 6 52 

  

Gemiddeld aantal dienstjaren:         12,19 
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Gemiddelde leeftijd 

 2013 2012 Aantal personen jonger dan 35 jaar 

Man  46,0 43,9 in 2013: 15 (=28,85%) 

in 2012: 17 (=29,30%) 

 

Vrouw 42,1 40,8 

Man + vrouw 44,0 42,4 

 

Leeftijdsopbouw  

  <21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60 Totaal 

Man  0 2 2 2 2 3 3 4 6 1 25 

Vrouw 0 0 4 5 2 7 3 3 2 1 27 

Totaal 0 2 6 7 4 10 6 7 8 2 52 

 

Gemiddelde salariskosten 

Per FTE / in € 

2013 66.550 

2012 65.499 

2011 66.503  

2010 65.488  

 

 
 

Provincie Aantal  

medewerkers 

Flevoland 34 

Overijssel 10 

Friesland 5 

Drenthe 1 

Noord-Holland 1 

Utrecht 1 

Totaal 52 

 

Drenthe 
2% 

Flevoland, 
Biddinghuizen 

9% 

Flevoland, 
Dronten 

46% 

Flevoland, 
Swifterbant 

4% 

Flevoland,Overig 
6% 

Friesland 
10% 

Noord-Holland 
2% 

Overijssel 
19% 

Utrecht 
2% 

Woon-provincie medewerkers 
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Opleiden en ontwikkelen van medewerkers 

Doelstelling: We bieden medewerkers de veiligheid en de ruimte voor initiatief en creativiteit en 

kansen om zich verder te ontwikkelen binnen hun huidige of andere functie.  

Actie: We stellen een opleidingsplan op. 

Er is, zoals ieder jaar, ook in 2013 een opleidingsplan opgesteld en uitgevoerd. Binnen dit opleidingsplan is 

onder meer aandacht voor het verkrijgen en actualiseren van vakkennis en voor opleiding die noodzakelijk is 

vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast is er ook aandacht voor ontwikkeling 

van persoonlijke en sociale vaardigheden en opleidingswensen van individuele medewerkers. Zie de figuur 

‘Organisatiebrede opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten 2013’. 

 

Vanuit het loopbaanontwikkelingsbudget (conform CAO) zijn in 2013 diverse niet-functiegerelateerde studies 

of trainingen gevolgd. Iedere medewerker heeft recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget van 

maximaal 4.500 euro (de hoogte is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het aantal uren dat de 

medewerker werkt).  

 

In 2013 hebben zeven medewerkers gebruikgemaakt van het loopbaanontwikkelingsbudget. Het kan 

voorkomen dat dit budget niet toereikend is. Onder voorwaarden kan dan een aanvulling middels een 

studiefaciliteit worden aangeboden. In 2013 maakten zes medewerkers gebruik van een dergelijke 

studiefaciliteit. 

 

Opleidings- / ontwikkelactiviteiten 

in 2013 
Doel 

Door wie gevolgd & 

Verantwoording over 2013 

1. Teamtraining    Goede samenwerking en open relatie 

binnen teams mede naar aanleiding 

van gewijzigde teamsamenstellingen. 

De teams Algemene Ondersteuning 

en Projecten hebben in 2013 een 

teamtraining gehad.  

2. Sitechecks 

 

Doel van een sitecheck is het uitvoeren van 

een procesinventarisatie waarbij 

medewerkers aangeven hoe zij met  

het primaire systeem SG en daarin 

vastgelegde gegevens werken.  

Verbeterpunten worden in kaart gebracht en 

opgepakt.  

 

In totaal zijn de volgende site-checks 

het afgelopen half jaar uitgevoerd: 

1. Financieel 

2. Dagelijks onderhoud & Mobiele 

inspectie 

3. Huurincasso 

4. Mutatie 

5. Sociaal beheer 

6. Projecten 

7. Vastgoed & Treasury 

3. Opleiding inzake KCC 

 Klantgericht telefoneren. 

 Trainingen SG primair 

systeem basis, technisch, 

verhuur, DISKIS. 

 In 2013 blijven 

medewerkers “bij elkaar in 

de keuken kijken” om 

elkaars werk te leren. 

 Opleidingen om te werken 

het klantvolgsysteem.  

 Werking website / Mijn 

OFW. Het systeem kunnen 

uitleggen aan klanten.  

Vanuit  hun oude functie beschikken de 

KCC-medewerkers al over de nodige kennis 

en ervaring.  

Met deze trainingen vergaren zij nieuwe 

(bredere) kennis en vaardigheden om goed 

te kunnen functioneren in een KCC. 

 

Het leren van de nieuwe 

werkzaamheden is gedurende 2013 

een continu aandachtspunt geweest 

van de KCC-medewerkers. 

 

Het klantvolgsysteem wordt in 2014 

geïmplementeerd. 
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4. OFW Cultuurdag Medewerkers gaan met elkaar in gesprek 

over de organisatiecultuur van OFW (één 

van de onderdelen in het 

organisatieontwikkelplan). Wat zijn de 

kernwaarden van OFW, welke houding en 

welk gedrag past daarbij? 

Helpen deze kernwaarden in je afwegingen 

als je in je werk voor een dilemma of 

moeilijke situatie staat? 

De kernwaarden worden vastgelegd in het te 

actualiseren organisatieontwikkelplan. 

In 2013 heeft de ‘Cultuurdag’ 

plaatsgevonden waarbij een grote 

groep medewerkers aanwezig was. 

De uitkomsten van deze dag worden 

in 2014 verder uitgewerkt. 

5. Beleidsplatforms Kennis delen en integraal en breder dan 

vanuit het eigen werk meedenken over de 

ontwikkeling van de diverse beleidsterreinen 

binnen OFW en de implementatie daarvan. 

Voor medewerkers en stagiairs. In 

2013 waren de thema’s:  

 Inkomensafhankelijke 

huurverhoging. 

 Toelichting op bestaande en 

(nieuwe) verbeterprojecten voor 

het te actualiseren 

organisatieontwikkelplan. 

 Klachtenmanagement. 

 Treasury. 

6. Bijeenkomst stagebegeleiders Alle medewerkers die stagiairs begeleiden 

wisselen ervaringen uit + het verbeteren / 

verkrijgen van vaardigheden t.b.v. het 

begeleiden van stagiairs. 

In 2013 heeft dit overleg eenmaal 

plaatsgevonden.  

7. Juridische actualiteiten 

Incompany trainingen door 

advocatenkantoor Van 

Breevoort en Ter Meulen  

Bijblijven op voor  woningcorporaties  

relevante juridische onderwerpen.  

In april is een masterclass asbest 

gegeven.  

8. Interne bijeenkomst Treasury 

 

OFW stelt ieder jaar een treasuryjaarplan op. 

In 2013 is het treasurystatuut (waar de 

treasuryjaarplannen op worden gebaseerd) 

geactualiseerd. In deze bijeenkomst wordt 

een toelichting gegeven op hoe OFW haar 

treasury heeft ingericht. 

In december heeft  de manager 

Bedrijfsvoering een Treasury training 

gegeven aan medewerkers.  

9. Aandacht voor 

risicomanagement en 

integriteit 

De risico’s die behoren bij het sociale 

ondernemerschap worden geïdentificeerd, 

zijn aanvaardbaar en beheersbaar.  

Ten aanzien van integriteit is het belangrijk 

om bewust te maken / te zijn / te blijven van 

integer handelen en de dilemma’s die daarbij 

naar voren kunnen komen. 

O.a. in de procesbeschrijvingen (BP’s) zal 

nadrukkelijk aandacht zijn voor integraal 

risicomanagement. 

In de procesbeschrijvingen is 

risicomanagement en integriteit 

meegenomen. In 2014 zal dit nog 

verder worden opgepakt. 

10. Klantbeleving in combinatie 

met klachtenmanagement.   

De wijze waarop het contact verloopt met 

onze klanten bepaalt grotendeels het beeld 

van OFW. De eerste indruk is belangrijk. Dit 

geldt voor alle andere medewerkers die 

contact hebben met klanten/huurders. Hoe 

kun je een goede service bieden en zelfs 

meer service bieden dan de klant verwacht? 

Zie 10. 
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11. Klachtenmanagement Het ontwikkelen (in een werkgroep) van een 

visie op klachtenmanagement.  

Hoe zetten we klachten om in kansen om 

onze diensten te verbeteren? We gaan 

gebruikmaken van een klantvolgsysteem dat 

ons helpt in het klachtenmanagement. Naar 

aanleiding van voorgaande volgt wellicht een 

training. 

Er vond in september een 

beleidsplatform plaats over 

‘Klachtenmanagement’ 

(georganiseerd door de werkgroep). 

Alle medewerkers waren uitgenodigd 

om hierbij aanwezig te zijn en input te 

leveren.  

 

12.  Schriftelijke klantgerichte 

communicatie 

Opstellen van goede zakelijke, klantgerichte 

brieven (en e-mails) aan onze klanten en 

relaties in begrijpelijk en correct Nederlands 

en in de juiste toonzetting / stijl. 

Alle medewerkers die regelmatig een 

brief schrijven. Deze training heeft 

begin 2013 plaatsgevonden. 

13. Servicekosten afrekenen Alle gegevens die OFW nodig heeft om de 

afrekening van de servicekosten tot een 

goed einde te brengen, liggen opgeslagen in 

het primaire systeem SG. Het doel is om alle 

stappen te leren van het vastleggen van de 

voorschotten tot de uiteindelijke afrekening.  

Twee medewerkers zijn begin 2013 

ingewerkt d.m.v. learning on the job. 

Daarnaast hebben zij een cursus 

gevolgd: Huurprijzen en 

Servicekosten. 

14. Duurzame installaties voor de 

woningbouw  

De cursus geeft nader inzicht in de werking 

van verschillende soorten installaties.  

Ook wordt aandacht besteed aan het gebruik 

door bewoners en beheer door OFW van de 

installaties. Daarnaast  komt de 

opdrachtgeversrol van OFW (ten aanzien 

van de aanschaf van duurzame installaties) 

aan bod. 

In mei en juni heeft deze  

3-daagse cursus plaatsgevonden. 

Deze is gevolgd door projectleiders, 

projectvoorbereiders en opzichters. 

15. Veilig werken met machines/ 

tiltechnieken e.d. 

 

Voorlichting vanuit de RIE (risico 

inventarisatie en evaluatie). 

Deze cursus, voor alle 

servicemedewerkers, heeft in april 

2013 plaatsgevonden. 

16. Service-onderhoud / bevrijden 

van personen uit liften 

-algemene lifttechniek 

-gevaren bij werken in/om/met liften 

-bevrijden, de theorie 

-praktische oefeningen met een (tractie)lift 

Deze opleiding staat gepland voor 

begin 2014.  

17. Herhalingstraining VOP Medewerkers, die bij OFW opgeleid zijn als 

Voldoende Onderricht Persoon, zijn bevoegd 

diverse (eenvoudige) elektrotechnische 

werkzaamheden uit te voeren volgens de 

NEN 3140 norm. 

De herhalingstraining ‘Voldoende 

Onderricht Persoon’ is begin 2014.  

18. Gebruik valbeveiliging (Herhalings-)training om risico te verkleinen 

op valgevaar met opstellen van een gedegen 

risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

Dit jaar zijn nieuwe materialen 

aangeschaft t.b.v. valbeveiliging. 

Hierbij zijn instructies verstrekt. 

 

Ziekteverzuim 

Doelstelling: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

We hanteren een ziekteverzuimnorm van maximaal 3,5 procent (kort ziekteverzuim tot twee maanden, 

exclusief zwangerschapsverlof). Hier is in 2013 aan voldaan (1,8 procent). Het lange verzuim (langer dan 

twee maanden) bedroeg in 2013 1,7 procent. De verzuimfrequentie is 1,36 ziekmelding per medewerker per 

jaar (het landelijk gemiddelde is 1).  

 

In 2013 is een protocol ‘ziekte, verzuim en herstel’ opgesteld (afronding vond plaats begin 2014). In dit 

protocol is beschreven hoe medewerkers en  leidinggevenden handelen als een medewerker ziek wordt en 

niet kan werken. De grondslag voor dit protocol ligt in het personeelsbeleidsplan. Leidinggevenden zullen in 

2014 een training van onze arbodienst over verzuimbegeleiding volgen.  

 

Het verloop van het ziekteverzuimpercentage over de periode 2008 tot en met 2013 laat het volgende beeld 

zien: 
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Kort verzuim is een ziekteperiode tot twee maanden. Van lang verzuim is sprake als het 

verzuim langer is dan twee maanden. Deze percentages zijn exclusief zwangerschapsverlof. 

 

Frequentie ziekmelding per 

medewerker / per jaar 

2013 1,36 

 2012 1,41 

2011 1,45 

2010 1,34 

2009 1,47 

2008 1,27 

 

% medewerkers die een heel jaar niet hebben verzuimd 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

38,6% 30,0% 38,5% 28,8% 27,6% 29,1% 

Veilige werkomgeving 

Doelstelling: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

Actie: We starten de ontwikkeling van team ‘Veiligheid’. 

Vanwege langdurig ziekteverzuim in 2013 van de trekker van deze ontwikkeling is deze actie verder in de tijd 

gepland. Begin 2014 is het weer opgepakt. Uiteraard betekent het niet dat er op het terrein van veiligheid en 

bedrijfshulpverlening in 2013 niets gebeurd is. Een greep uit de activiteiten:  

 In november hebben (onder leiding van een externe trainer) twee ontruimingsoefeningen (één zonder 

en één met alle medewerkers) plaatsgevonden. Er zijn scenario’s in kaart gebracht (en getraind) welke 

mogelijk kunnen plaatsvinden in het kantoorpand van OFW. Er is getraind op samenwerking en 

communicatie.  

 In het najaar is het protocol ‘Omgaan met Agressie’ geëvalueerd. De evaluatie heeft onder andere 

geleid tot het opstellen van huisregels voor huurders en medewerkers. Ook is in het protocol vastgelegd 

dat alle medewerkers met klantencontacten eens in de vijf jaar een agressietraining volgen. Ten slotte is 

een aantal bouwkundige en technische aanpassingen in de spreekkamers en hal aangebracht.  

 De ‘beeldschermexperts’ hebben in december beeldschermwerkplekken op de gebruiker ingesteld.  

 In januari 2014 heeft een overleg van team Veiligheid plaatsgevonden. Onder meer is afgesproken de 

stand van zaken ten aanzien van de verbeterpunten uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op te 

maken en de RIE in 2015 te actualiseren.  
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Het is goed om te constateren dat zich in 2013 (evenals in 2012) geen bedrijfsongevallen hebben 

voorgedaan.  

 

Samenstelling BHV-team op 31 december 2013*  

Alex van Doorn (hoofd en betrokken MT-lid) EHBO, AED 

Petra van Wolfswinkel (hoofd en coördinator) EHBO, BHV, AED 

Petra Sandee EHBO, AED 

Alie Hilde Elslo BHV, AED 

Gerwin Hilberink BHV, AED 

Johan Hoorn BHV, AED 

Emmy Klooster BHV, AED 

Edwin ter Woord BHV, AED 

Dick Stevens BHV, AED 

* In 2013 hebben de BHV’ers en EHBO’ers hun jaarlijkse 

herhalingscursus gevolgd en met positief resultaat afgerond.  

Er zijn in 2013 twee nieuwe BHV’ers opgeleid.  

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Doelstelling: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

Actie: We implementeren aanbevelingen die volgen uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek.  

Onder andere als gevolg van de zwangerschapsverloven in het najaar van 2013 (en daardoor beperktere 

capaciteit in de organisatie) is besloten het medewerkerstevredenheidsonderzoek en het implementeren van 

de aanbevelingen die uit het onderzoek volgen te verplaatsen naar de eerste helft van 2014.  

 

7.2 Efficiënte bedrijfsprocessen en continue ontwikkeling en innovatie 

Digitale werkopdrachten 

Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 

oog voor people, planet, profit. 

Actie: We starten met de implementatie van digitale werkopdrachten voor team Serviceonderhoud. 

 De Nextmo-software (ten behoeve van de digitale werkopdrachten) is in 2013 nagenoeg geheel 

getest. Als de software probleemloos werkt, zal het systeem naar de productiefase gaan. Planning is 

dat dit begin 2014 is, waarna we gefaseerd overgaan tot implementatie van Nextmo.  

 Vooruitlopend op de implementatie van Nextmo zijn in 2013 en begin 2014 in totaal twaalf 

aannemers op het aannemersportaal aangesloten. Door de aansluiting van de aannemers op het 

aannemersportaal, kunnen de medewerkers van  team Serviceonderhoud zelf vervolgopdrachten bij 

de aannemer in gang zetten (in plaats van deze door te geven aan onze interne medewerkers). Denk 

hierbij aan de afronding / nazorg van de oorspronkelijke opdracht (bijvoorbeeld dat een medewerker 

serviceonderhoud na een reparatie aan een deur een opdracht geeft aan een schilder om de deur te 

schilderen). Dit betekent minder handelingen, besparing van tijd en het legt de verantwoordelijkheid 

voor een goed eindresultaat bij de medewerker Serviceonderhoud. 

Een bijkomend voordeel is dat de aannemers door het gebruik van het aannemersportaal ook de 

uitvoering van de werkopdrachten zelf gereed kunnen melden. Dit houdt in dat onze interne 

medewerkers met hun pc kunnen nagaan of de werkzaamheden zijn uitgevoerd en dat de woning bij 

verhuisonderhoud dus kan worden verhuurd. De planning kan op die manier beter bewaakt worden. 

Met de aannemers hebben we de afspraak dat zij binnen 24 uur met de klant een afspraak maken 

voor de uitvoering van de digitale werkopdracht.  

 Woningcorporatie Centrada gaat ook gebruikmaken van Nextmo. OFW en Centrada delen op een 

onderdeel van Nextmo de ontwikkelkosten om de module corporatie-specifiek te maken. 
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ICT-applicaties 

Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 

oog voor people, planet, profit. 

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

In het KCC zijn in 2012 op het gebied van telefonie grote stappen gezet. Voor de overige benodigde KCC-

applicaties (waaronder een klantvolgsysteem) zijn in 2013 de voorbereidingen gestart.  

Digitaal archief 

Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 

oog voor people, planet, profit. 

Actie: We verbeteren en implementeren de structuur van ons digitale archief. 

Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de structuur van ons digitale post- en archiveringssysteem. Door 

personele wisselingen bij de leverancier is in 2013 vertraging opgelopen bij de implementatie van de 

wijzigingen. Het project is inmiddels weer in gang gezet.  

Thin cliënts principe 

Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 

oog voor people, planet, profit. 

Actie: We richten de computerwerkplekken in volgens het thin cliënts principe. 

In 2013 is het technisch onderzoek afgerond, een offertetraject gestart en de noodzakelijke technische 

voortrajecten qua ICT zijn inmiddels uitgevoerd. De verwachting is dat de computerwerkplekken medio 2014 

volgens het thin cliënts principe zijn ingericht. 

ERP-systeem 

Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 

oog voor people, planet, profit. 

Actie: We starten de evaluatie van ons primaire ERP-systeem. 

Gezien het grote aantal automatiseringsprojecten dat in 2013 in uitvoering was, is besloten om de evaluatie 
van het ERP-systeem

6
 uit te stellen tot na 2013.  

 
We maken nu gebruik van SG-Tobias als ERP-systeem. Alle klanten (corporaties) van SG-automatisering 
zullen in de komende jaren over moeten gaan naar SG-Tobias AX. In het contract dat we met SG-
automatisering hebben, is hier al in voorzien. OFW heeft de mogelijkheid om het evaluatiemoment zelf te 
bepalen.  
 
In januari 2014 wordt een bijeenkomst van SG bijgewoond om nadere informatie over SG Tobias AX te 

verkrijgen.  

Organisatiewikkelingsplan 

Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 

oog voor people, planet, profit. 

Actie: We starten met het actualiseren van ons organisatieontwikkelingsplan. 

Begin 2013 publiceerden we ons jaarverslag over 2012. Hierin hebben we de evaluatie van het 

organisatieontwikkelingsplan uit 2008/2009 opgenomen. Tevens hebben we aan de evaluatie een vooruitblik 

gekoppeld, die verwerkt zal worden in het te actualiseren organisatieontwikkelingsplan. Met het actualiseren 

zijn we in 2013 gestart.  

 Eén van de onderdelen in het organisatieontwikkelingsplan is de organisatiecultuur. In mei heeft een 

‘Cultuurdag’ plaatsgevonden waarbij een grote groep medewerkers aanwezig was. We hebben 

                                                      
6
 Een ERP (Enterprise Resource Planning)-systeem is het primaire computerprogramma bij een bedrijf dat ter 

ondersteuning dient van alle processen binnen het bedrijf. 
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onder andere met elkaar gesproken over kernwaarden die belangrijk zijn en welke ‘gedragingen’ 

daarbij passen. Na een nadere uitwerking zal dit zijn neerslag krijgen in het 

organisatieontwikkelingsplan. 

 Tijdens een beleidsplatform in juni hebben we stilgestaan bij de stand van zaken van bestaande en 

voorgenomen nieuwe (verbeter)projecten die opgenomen worden in het organisatieontwikkelingsplan 

zoals het KCC, klachtenmanagement, de Brown Papers, Ander Vastgoed, ontwikkelingen bij 

Service-onderhoud, het ineen schuiven van primaire en ondersteunende processen, stuur- en 

managementinformatie, de meerjarenonderhoudsplanning, duurzaam energiebedrijf, 

risicomanagement, archivering en ICT. 

Beleidscyclus 

Doelstelling: We beschikken over voldoende managementinformatie als sturings- en 

verantwoordingsmiddel. We maken trends inzichtelijk. 

Actie: We verbeteren onze beleidscyclus. 

De visitatiecommissie heeft in 2013 in haar rapport geconcludeerd dat we ‘in control’ zijn. Dat betekent onder 

andere dat de onderdelen van onze beleidscyclus (naar aanleiding van een aanbeveling van de vorige 

visitatie) in 2013 goed op elkaar zijn afgestemd: “Vanaf 2012 heeft OFW haar hele beleidscyclus netjes 

geformaliseerd. In de periode daarvoor is het ontwikkeld.”  

 

De commissie geeft aan dat ”…de structuur van de kwartaalrapportages, jaarverslagen en beleidsplan anno 

2013 goed op elkaar aansluiten. De prestatieafspraken die de Raad van Commissarissen jaarlijks maakt met 

de directeur-bestuurder passen ook in dit geheel. De voortgang ten aanzien van de doelstellingen wordt 

nauwgezet gemonitord. Daarmee is de PDCA-cyclus rond.” 

Evaluatie projecten 

Doelstelling: Ervaringen uit afgeronde projecten of bestaande projecten worden geëvalueerd. 

Opgedane kennis in projecten of processen wordt geborgd. 

Van de afgeronde bouwkundige projecten is in 2013 een integrale evaluatie gemaakt. In deze totaalevaluatie 

wordt onder andere de financiële nacalculatie, de bewonersevaluatie en de evaluatie met de aannemer 

betrokken. Het leereffect hiervan met betrekking tot onder andere bewonerscommunicatie en –betrokkenheid 

en het begroten en beheersen van projecten wordt zo geborgd in de werkprocessen. 

Efficiënte onderhoudsprocessen 

Doelstelling: We dragen bij aan productontwikkeling en –verbetering in de keten en daar waar het 

toegevoegde waarde heeft, streven we naar ketenintegratie. 

Actie: We zoeken uit op welke manier we samen met leveranciers onderhoudsprocessen efficiënter 

kunnen maken. 

In 2013 hebben we samen met leveranciers onder andere de volgende activiteiten ontplooid om de 

onderhoudsprocessen efficiënter te maken: 

 We organiseren het plaatsen van keukens nu anders. Daardoor worden er in een week meer 

keukens geplaatst en worden onze kwaliteiten ingezet op die dingen waar wij goed in zijn. Met name 

logistieke onderdelen zijn uitbesteed aan leveranciers. We besparen per keukenplaatsing negen 

uren. We hebben daarnaast gekozen om een kwaliteitsslag in de keukens die geplaatst worden toe 

te passen. 

 We hebben een keuzeformulier voor het bestellen van keukens ontwikkeld in samenwerking met 

Bribus Keukens. Dit formulier wordt door OFW en de huurder ingevuld zodat voor alle partijen de 

afspraken duidelijk zijn.  

 Met de leverancier van cilinders voor buitendeuren is afgesproken dat een defecte cilinder aan de 

hand van het sleutelnummer vervangen kan worden. Dit betekent dat niet meer alle cilinders in de 

woning hoeven worden te verwisseld en dat de huurder na vervanging van de defecte cilinder alle 

deuren van de woning nog steeds met één sleutel kan openen en sluiten.  
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 Wanneer van de thermostatische douchemengkranen de mengknoppen verkalken, dan worden die 

sinds kort ingeleverd bij de leverancier. We plaatsen dan gereviseerde mengknoppen (in plaats van 

nieuwe).  

 Met de glaszetter is afgesproken, dat bij incidentele buitendeur vervangingen, de glaszetter na het 

plaatsen van de nieuwe deur met ruit deze ook aflakt. Dit bespaart een extra aanrijmoment voor een 

schilder.  

 De opzichters stellen zelf de afrekening voor de huurders op. Het gaat om de afrekeningen die 

betrekking hebben op het service-, verhuis-, ZAV- en WMO- proces. Hierdoor kunnen vragen van 

huurders over de afrekening makkelijker beantwoord worden en wordt onze administratie voor een 

deel ontlast.  

 Voor de medewerkers die veelal in de badkamers werkzaam zijn, is een proef opgestart met 

betrekking tot de bevoorrading. Eerst werden materialen nog aan de werf van OFW geleverd, tijdens 

de proef worden de materialen op het adres waar de werkzaamheden worden uitgevoerd 

aangeleverd. Hiermee wordt een aantal logistieke handelingen bij zowel leveranciers als OFW 

beperkt. 

 
Functiescheiding 

Doelstelling: De functiescheiding en administratieve organisatie zijn passend bij de omvang van onze 

organisatie. Bevoegdheden zijn vastgelegd en worden periodiek geëvalueerd. 

In 2013 is de bevoegdhedenmatrix geëvalueerd en geactualiseerd. Ook is het treasurystatuut in 2013 

geactualiseerd. In het statuut is een overzicht opgenomen van de functionarissen die een rol spelen in het 

treasuryproces. Van ieder zijn de belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden samengevat. 

Ook wordt beschreven hoe besluiten (op basis van een transactievoorstel) worden genomen en uitgevoerd 

en waar een transactievoorstel minimaal aan moet voldoen.  

 

7.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Duurzaam inkopen 

Doelstelling: Bij inkoop en aanbesteding gaan we bewust om met grondstoffen en besteden we 

aandacht aan de aspecten ‘people, planet, profit’. 

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

In 2013 hebben we voor het planmatig onderhoud een nieuwe werkwijze voor het selecteren en evalueren 

van aannemers geïntroduceerd. Deze nieuwe methodiek geeft een aantal criteria op basis waarvan partijen 

worden geëvalueerd en het jaar daarop geselecteerd. De verschillende aspecten zijn: People (sociaal 

culturele criteria), Planet (ecologische criteria) en Profit  (bedrijfseconomische criteria). 

 

Deze nieuwe manier van werken is aan de marktpartijen toegelicht. We willen op deze manier graag onze 

leveranciers stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en aandacht te hebben voor 

duurzaamheid. 

 

People:  veiligheid & gezondheid van medewerkers en bewoners, samenwerking, omgang met 

huurders, informatie en communicatie, houding van personeel, naleven gedragscodes, 

werkgelegenheid gemeente & provincie, aandacht voor opleiden / stageplaatsen / 

leerwerkplaatsen 

Planet:  cradle-to-cradle, CO2-reductie (o.a. transport), verlengen onderhoudscycli, reduceren 

afvalstromen.  

Profit:   prijs, kwaliteit, onderhoudscycli.  

 

Ook ten aanzien van de facilitaire inkopen worden dergelijke criteria geformuleerd. In 2013 is een eerste 

opzet voor een format gemaakt en wordt de komende tijd verder uitgewerkt.  
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Eco-keuken in standaardassortiment  

Vanaf juli 2013 hebben we de Eco-keuken van Bribus in ons standaard-keukenassortiment. Hierover leest u 

meer in hoofdstuk 6 ‘Energiesprong’ in het artikel ‘Duurzaam materiaalgebruik’. 

Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche 

Op 20 maart 2013 heeft Handy-Clean schoonmaak- en bedrijfsdiensten gezamenlijk met OFW de Code 

'Verantwoordelijk Marktgedrag' ondertekend. Ook schoonmaakbedrijf Mirliton onderschrijft sinds 2011 deze 

Code (middels haar lidmaatschap van OSB, de organisatie die de belangen van werkgevers in de 

schoonmaak- en glazenwassersbranche behartigt). Dit zijn alle schoonmaakbedrijven waar OFW mee 

samenwerkt. Aedes heeft alle woningcorporaties geadviseerd deze code te ondertekenen. OFW voldoet 

hieraan. 

 
Door ondertekening van de Code, onderschrijven opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs 

in de Schoonmaak- en Glazenwasserbranche de visie en uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. In de Code is onder andere aandacht voor het voorkomen van werkdruk, kwaliteit van het werk, 

juiste bejegening van werknemers door hun leidinggevenden en meer in het algemeen: het voorkomen van 

de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe 

prijsconcurrentie en kortlopende contracten. 

Stageplaatsen 

Doelstelling: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

Actie: We bieden aan minimaal tien personen een (afstudeer)stageplaats 

 Tot en met 31 december 2013 hebben elf personen stage gelopen (niet alle stages zijn al afgerond):  

 Twee studenten via Bouw Talent (BOL 4
e
 jaars en BBL 2

e
 jaars)  

 Een derdejaars MBO-student Maatschappelijke dienstverlening  

 Een derdejaars MBO-student Bedrijfsadministratie niveau 4  

 Een derdejaars MBO-student Marketing en Communicatie  

 Een eerstejaars MBO-student Directiesecretaresse niveau 4  

 Een vierdejaars HBO-student Communicatie  

 Een derdejaars MBO-student Directiesecretaresse niveau 4  

 Twee tweedejaars LBO-studenten, VMBO technisch, 4
e
 jaars  

 Een student via Rolbij (2
e
 jaars BBL)  

Leerwerkplaatsen 

Doelstelling: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

Actie: We realiseren jaarlijks drie leerwerkplaatsen 

Via Bouw Talent of Rolbij zijn gedurende 2013 twaalf studenten op projecten van OFW geplaatst:  

 7 (1
e
  kwartaal) en 2 studenten (2

e
 kwartaal) op project Dronten Centrum;  

 3 studenten op project Lucernehof Biddinghuizen; 

 2 studenten op project De Gilden 76 woningen.  

We realiseren conform het convenant ‘Bouwvolume voor opleidingen’ uit 2010 jaarlijks drie leerwerkplaatsen 

voor niveau twee en drie en een à twee stageplekken voor Bol niveau 4 studenten uit Flevoland.  

Erkend Leerbedrijf  

In december 2013 heeft de audit “Erkend leerbedrijf” door Fundeon (scholings- & loopbanadviseurs bouw & 

infra) plaatsgevonden en deze is positief afgerond. Hierdoor blijft OFW een erkend leerbedrijf en blijft zij 

opgenomen in het register van erkende leerbedrijven. OFW is erkend leerbedrijf voor de opleidingen: 

arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent, de leerwerktraject bouwbreed / timmeren / metselen, assistent bouw 

en infra, timmerman, kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra (uitvoerder) en middenkaderfunctionaris 

bouw. 
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Vrijwilligersactie NL Doet 

In maart 2013 vond de jaarlijkse landelijke vrijwilligersactie NL Doet van het Oranjefonds plaats. OFW 

organiseerde in dat kader voor leerlingen en vrijwilligers een klusdag. Vijf leerlingen verrichtten klussen bij 

het seniorencomplex De Tas in Biddinghuizen en rond het kantoor van OFW. Eén vrijwilliger zette zich in 

voor klussen in het kantoor van OFW. Bij alle bewoners van De Tas werden narcissen rondgebracht, die 

aangeboden werden door de plaatselijke bloemist van Biddinghuizen. Daarnaast maakten zij auto’s van de 

binnenkant schoon, wasten zij af, verhielpen ze computerproblemen en hebben ze planten gepot. Tussen de 

middag werd er gezamenlijk met de bewoners geluncht. 

 

Als dank voor hun inzet kregen de leerlingen en vrijwilliger een NL Doet oorkonde. Naast de oorkonde 

rondden de leerlingen ook hun maatschappelijk stage af.  

 

7.4 Good governance 

Governance 

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

Op onze website staan de hoofdlijnen van de governancestructuur van OFW (inclusief van welke principes 

uit de governancecode we afwijken). In het jaarverslag over 2013 van de Raad van Commissarissen (RvC) 

wordt uitgebreid stilgestaan bij ‘good governance’ vanuit de interne toezichtsrol van de RvC en de wijze 

waarop de RvC invulling heeft gegeven aan zijn werkgeversrol gedurende het jaar. Grotendeels wordt in dat 

verslag ook inhoudelijk op ‘good governance’ ingegaan. 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol binnen OFW. Het is een belangrijke interne 

stakeholder. De OR fungeert als klankbord en toetssteen voor de directie. Er is sprake van een open en 

constructieve verhouding tussen OR en directie.  

 

Samenstelling OR op 31 december 2013 

Henk Kos (voorzitter) 

Johan Hoorn (vicevoorzitter) 

Sjoerd Veenstra (secretaris) 

Claudia Kolk (algemeen lid) – tot en met 31 december 2013 

(vanaf 1 januari 2014 is Saskia Polman lid van de OR en 

vanaf 1 april 2014 neemt Jessica Pruim zitting in de OR) 

 

In 2013 heeft er zes keer een reguliere overlegvergadering tussen OR en directie plaatsgevonden (en 

daarnaast diverse overleggen in het kader van het Organisatieplan
7
). De directeur-bestuurder en de 

voorzitter van de OR traden wisselend op als voorzitter tijdens deze vergaderingen. De OR heeft tweemaal 

een ontmoeting met de Raad van Commissarissen gehad (de directeur-bestuurder was hier niet bij 

aanwezig). 

 

Zoals gebruikelijk is (een afvaardiging van) de OR aanwezig geweest bij de informatieve RvC-bijeenkomst 

over het jaarverslag (april 2013) en de begroting (november 2013). OR-leden zijn ook aanwezig geweest  bij 

de stakeholdersbijeenkomst op 5 maart 2014. 

 

Daarnaast hebben OR en directeur-bestuurder samen een training gevolgd om de samenwerkingsverbanden 

te versterken.  

 

  

                                                      
7
 Zie verder het artikel: We stellen een organisatieplan en een sociaal plan op en geven er uitvoering aan. 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance
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Overzicht behandelde onderwerpen tussen OR en directeur-bestuurder: 

 Organisatieplan (organisatieaanpassing als gevolg van heffingen vanuit het Rijk) 

 Werving en benoeming nieuw RvC-lid per 1 januari 2014 

 Bedrijfsbrede opleidings- en ontwikkelactiviteiten 

 Personele regeling ‘Vergoeding veiligheidsbril voor brildragende servicemedewerker’ 

 Vergoeden bril voor beeldschermwerk stopt 

 Resultaten en aanbevelingen Preventief Medisch Onderzoek 

 Protocol ‘Ziekte, verzuim en herstel’ 

 Evaluatie protocol ‘Omgaan met agressie’ 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 Jaarverslag 2012 en begroting 2014 & meerjarenprognose 

 Doelen en resultatenportaal (beleidscyclus) 

 Invulling begrotingsbijeenkomst voor medewerkers 

 Actualiseren beleidsplan, strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw en 

organisatieontwikkelplan 

 Bijeenkomst OFW-cultuurhuis 

 Visitatie 

 Vaststellen verplicht vrije dagen 2013 en 2014 

 CAO 2013 

 Vacature team Finance 

 Digitaal personeelsarchief  

 Werving nieuw OR-lid 

 

Visitatie 

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

Actie: We laten ons visiteren 

In 2013 heeft voor de derde keer een visitatie plaatsgevonden bij OFW. De visitatiecommissie (voorzitter 

prof. dr. P. Boelhouwer) heeft onze stakeholders met behulp van enquêtes en gesprekken bevraagd over 

onze prestaties en onze organisatie en vele documenten doorgrond. De commissie heeft dit vervolgens 

uitgewerkt, toegelicht en onderbouwd in een visitatierapport. 

 

Eind december 2013 is het rapport opgeleverd. Het rapport geeft (met een gemiddelde van een 7,2) een 

positief en evenwichtig beeld van onze maatschappelijke prestaties tussen 2009 en 2012 weer. De 

visitatiecommissie heeft in zijn algemeenheid een positieve ontwikkeling in ons presteren waargenomen. 

Bijzondere complimenten kregen we voor de sterke verankering in de lokale gemeenschap en de commissie 

constateerde een uitstekende verhouding tussen de Huurders Belangen Vereniging en OFW. 

 

Speerpunten in ons beleid, zoals de aanpak van duurzaamheidsvraagstukken, kwaliteit van bestaande 

woningen en het woningbeheer en de betaalbaarheid van het wonen (waaronder de woonlastenbenadering 

en een sociaal incassobeleid) worden herkend en sprongen in de waardering door stakeholders en 

visitatiecommissie in positieve zin eruit.  

 

Ook gaf de visitatiecommissie aan dat onze organisatie makkelijk benaderbaar is: we staan graag open voor 

vragen van huurders en professionals en zijn actief in het wijk- en buurtbeheer.  

 

De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat we ten aanzien van onze investeringen scherp aan de wind 

varen. De commissie concludeert tegelijkertijd dat we ‘in control’ zijn. Dat betekent onder andere dat de 

onderdelen van onze beleidscyclus (naar aanleiding van een aanbeveling van de vorige visitatie) goed op 

elkaar zijn afgestemd, de risico’s in beeld zijn en we snel hebben ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.  
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De verbeterpunten die de commissie benoemde, zijn met name gericht op de communicatie met de 

stakeholders. Het advies is om belanghebbenden te informeren over het afwegingskader bij investeringen en 

transparant te zijn op het gebied van de investeringscapaciteit. Ook is een nog duidelijkere communicatie 

gewenst als het gaat om wat we doen met de uitkomsten van de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomsten en kan 

OFW zich, volgens haar stakeholders, nog meer inzetten voor samenwerking op wijk- en buurtniveau en 

communicatie naar haar huurders. We zijn blij met deze feedback en zijn begin 2014 gestart met het (op 

individuele basis) bespreken van het visitatierapport en genoemde verbeterpunten met onze stakeholders.  

Daarnaast organiseerden we op 5 maart 2014 een stakeholdersbijeenkomst waarin onder meer de 

uitkomsten en aanbevelingen uit het visitatierapport teruggekoppeld zijn. 

Governancestructuur 

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

Actie: We passen onze governancestructuur aan naar aanleiding van de geactualiseerde 

Governancecode en de herziene Woningwet (Herzieningswet). 

In 2013 hebben we onze governancestructuur niet aangepast aan de Herzieningswet, aangezien deze wet 

nog niet van kracht is.  

 

De Herzieningswet zal een scala van zaken regelen, zoals het systeem van toelating en intrekking van 

corporaties, de governance, het werkdomein van woningcorporaties, staatssteun, onderscheid tussen Daeb / 

niet-Daeb-activiteiten
8
, verbindingen en het toezicht in de sector.  

 

Het kabinet en brancheorganisatie Aedes hebben in 2013 afspraken gemaakt over de organisatie van het 

werkdomein, het toezicht, de verhuurdersheffing en investeringen. In het wetgevingstraject voor het 

vernieuwde corporatiestelsel is het motto van Aedes steeds geweest: ‘Wat nodig is, moet ook kunnen.’ 

Minister Blok heeft (mede naar aanleiding van het Regeerakkoord) op 11 februari 2014 een wijziging 

(novelle) op het eerder ingediende wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet gepubliceerd. Eén van de 

onderdelen van de novelle is dat corporaties niet-Daeb-activiteiten  alleen onder voorwaarden moeten 

uitvoeren: de betreffende gemeente moet het wensen, commerciële partijen tonen geen interesse en de 

investeringen moeten financieel haalbaar zijn. Minister Blok heeft hier nu zodanige voorwaarden aan 

toegevoegd die niet-Daeb-activiteiten vrijwel onmogelijk maken. Als dit voorstel van de minister doorgaat, zijn 

toekomstige investeringen in herstructurering door corporaties in wijken/dorpen mogelijk niet meer uit te 

voeren. Dit kan ook invloed hebben op de nakoming van de afspraken uit het te hernieuwen convenant 

tussen gemeente en OFW. 

 

In een consultatieronde konden belangenvertegenwoordigers van huurders, vastgoedbeleggers, 

toezichthouders en woningcorporaties tot 4 maart 2014 op de concept-novelle reageren.  

Oordeel ministerie BZK 

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

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

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

Op 25 november 2013 heeft OFW de oordeelbrief verslagjaar 2012 van het ministerie van BZK ontvangen. In 

deze oordeelsbrief wordt een opmerking gemaakt over de grond zonder bouwbestemming, die OFW meer 

dan tien jaar in bezit had. OFW heeft hierop schriftelijk gereageerd. Deze grond is in 2013 verkocht. Het 

ministerie van BZK heeft vervolgens gereageerd dat de zaak hiermee is afgedaan. Voor de financiële 

beoordeling wordt verwezen naar de brief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (zie ook  paragraaf 7.6 

Gezonde financiële basis van dit jaarverslag). 

                                                      
8
 De activiteiten van woningcorporaties worden verdeeld in Daeb (Diensten van Algemeen Economisch Belang) 

activiteiten en niet-Daeb-activiteiten (zoals duurdere huur en goedkope koopwoningen). Alleen voor Daeb-activiteiten 

mag staatssteun worden ontvangen. 
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Sponsoring 

In 2013 heeft OFW de volgende sponsoractiviteiten uitgevoerd: 

 

Musical ‘Morgenland’  

OFW is gevraagd om de musical ‘Morgenland’ te sponsoren. OFW heeft als uitgangspunt terughoudend met 

sponsoring te zijn, maar deze aanvraag past binnen het sponsorbeleid. OFW heeft als sponsorbijdrage 60 

kaartjes gekocht (totaal: € 1.020). Deze kaartjes zijn uitgereikt aan huurders die zich inspannen voor de 

Dronter samenleving of al lang huurder zijn bij OFW. Zo zijn zij in het zonnetje gezet. 

 

Advertenties 

De advertenties die we in 2013 hebben geplaatst: 

Bibliotheek Mededelingenbord 

KMC Biggenboekje + Koninginnedagboekje 

Politie Flevoland  Politiewijzer 

Woonzorgcentrum De Regenborg Mededelingenbord 

Stichting Pro Dronten Meerpaaldagen 

ANBO Nieuwsbrief 

Spil basisscholen Promotiekrant 

 

Leefbaarheidsfonds 

Huurders van OFW kunnen ook gebruikmaken van het Leefbaarheidsfonds van OFW. Met het 

Leefbaarheidsfonds steunt OFW initiatieven van bewoners die de leefbaarheid verbeteren en de 

betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving vergroten. Aanvragen worden beoordeeld door de 

Raad van Advies (RvA) van het Leefbaarheidsfonds. De RvA bestaat uit leden van de Huurders Belangen 

Vereniging en medewerkers van OFW.  

 

7.5 Maatschappelijke verankering  

Stakeholders 

Doelstelling: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente 

Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen 

oplossingen. 

Overzicht van onze stakeholders en samenwerkingen 

Op onze website staat een overzicht van onze stakeholders (belanghebbenden) en onze samenwerkings-

/overlegvormen. 

 
Voor 2013 zijn in het bijzonder te noemen: 

 Het onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van geschikte woningen (al of niet met zorg) voor 

ouderen en mensen met een fysieke of psychische beperking of verstandelijke handicap in de 

gemeente Dronten. Gemeente Dronten, Coloriet en OFW gaven gezamenlijk opdracht voor dit 

onderzoek. U leest hier meer over in hoofdstuk 3 ‘Alle doelgroepen onder dak’. 

 De gemeente, zorgpartij Vitree en OFW zijn in 2013 de voorbereidingen gestart voor het organiseren 

van een bijeenkomst over de gevolgen van de beleidskeuze van het kabinet om de functies wonen 

en zorg (financieel en fysiek) te scheiden. U leest hier meer over in hoofdstuk 3 ‘Alle doelgroepen 

onder dak’. 

 Met de gemeente Dronten, Activeringscentrum Kwintes en de wijkagent hebben we overleg gevoerd 

en een integrale aanpak gehanteerd om overlastproblemen en het gevoel van onveiligheid bij 

complex Het Hogerhuis terug te dringen. De invalshoeken waren: fysieke aanpassingen, 

zorgstructuur en bestrijding overlast door jongeren. U leest hier meer over in hoofdstuk 5  ‘Kansrijke 

woonomgeving’. 
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 Gemeente Dronten en OFW zijn in 2013 gestart met de voorbereidingen van Lemon 

(Leefbaarheidsmonitor). Het is de vierde keer dat gemeente en OFW gezamenlijk onderzoek doen 

onder bewoners naar de leefbaarheid in de gemeente Dronten. U leest hier meer over in  hoofdstuk 

5 ‘Kansrijke woonomgeving’. 

 
Over de samenwerking en het overleg met de HBV in 2013 leest u meer in het artikel ’Samenwerking HBV’.  

Bestuurlijk overleg met gemeente Dronten 

In 2013 heeft vier keer een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden. Dit is een structureel overleg tussen de 

wethouder met onder andere Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Wijk- en 

Buurtbeheer in zijn portefeuille en de directeur-bestuurder van OFW over onder meer de maatschappelijke 

en volkshuisvestelijke prestaties van OFW en over de samenwerkingen tussen beide partijen op de diverse 

terreinen. Bij dit overleg zijn ook de manager Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, de 

beleidsmedewerker Wonen van de gemeente Dronten en de manager Projecten van OFW aanwezig. In 2013 

zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

 Beleidsplan van OFW 

 Effect van de kabinetsmaatregelen van Rutte I en II op de investeringsruimte en projectenplanning 

van OFW (+ in dit kader de expertmeeting) 

 Activiteitenplan van OFW 

 Inkomensafhankelijk huurbeleid 

 Voortgang diverse bouwkundige projecten 

 Herziening woningbouwprogramma gemeente Dronten 

 Vraaganalyse huurwoningen 

 Verplichte terugkoopregeling bij starterskoopwoningen 

 Convenant gemeente – OFW  

Convenant en prestatieafspraken 

Doelstelling: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente 

Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen 

oplossingen. 

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

In het convenant wordt de samenwerking tussen de gemeente en OFW bekrachtigd in de vorm van 

basisafspraken met betrekking tot de rol en positie van partijen, woonruimteverdeling, huisvesting van de 

doelgroepen, wijkontwikkeling, modernisering, wijk- en buurtbeheer, leefbaarheid en duurzaam bouwen en 

verbeteren. Daarnaast worden voor de jaren 2014-2016 concrete prestatieafspraken gemaakt.  

 

Eind 2012 was een concept van het nieuwe convenant gereed. Begin 2013 hebben we echter onze 

meerjarenprognose en projectenplanning moeten aanpassen als gevolg van de heffingen door het Rijk, 

voorwaarden die toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) hanteren en de saneringsheffing. Onze financieringsmogelijkheden zijn de komende 

jaren beperkt en dat betekent dat OFW steeds moet afwegen waar zij haar middelen aan uitgeeft 

(nieuwbouw, betaalbaarheid, bestaande woningvoorraad, verduurzaming, leefbaarheid, aflossen van onze 

leningportefeuille). In paragraaf 7.6 ‘Gezonde financiële basis’ en het financiële jaarverslag leest u hier meer 

over. 

 
In 2013 heeft in dat kader een expertmeeting plaatsgevonden tussen de gemeente en OFW. Er is gesproken 

over de brede volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Dronten (waaronder het woningbouwprogramma, 

kwaliteit van de bestaande wijken en de ambities en mogelijkheden van gemeente en OFW). De gemeente 

kent een ambitie om te groeien (mede in het kader van de grondexploitatie en het waarborgen van het 

voorzieningenniveau) en daarmee samenhangend een wens van groei van het aantal nieuwbouwwoningen. 

Wij zijn echter van mening dat (naast onze beperkte financiële mogelijkheden) de woningmarkt voor sociale 

huurwoningen ‘in evenwicht’ is en dat toevoeging van nieuwbouwwoningen op dit moment niet urgent is (op 
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termijn betreffen het ontwikkelingen rond senioren en jongeren). Dit wordt ook gestaafd door het onderzoek 

dat Companen in opdracht van de gemeente en OFW heeft gedaan naar de vraag naar sociale 

huurwoningen. Daarbij kan aangetekend worden dat de economische groei, groei van het aantal inwoners en 

de daarmee samenhangende mate / noodzakelijkheid van nieuwbouw lastig te voorspellen is. 

 

We hebben scherpe keuzes gemaakt en geven nu (na afronding in 2014 van de bouw van 76 nieuwe 

woningen in De Gilden) vooral prioriteit aan de aanpak van de bestaande woningen (Chaletwoningen, de 

Greente-Zuid en daarna Spelwijk). Deze keuze is mede onderstreept door de Huurders Belangen Vereniging. 

We hopen in 2016 financiële ruimte te krijgen voor de start van de bouw van een nieuwbouwproject van ± 25 

woningen. We overleggen met de gemeente en de Huurders Belangen Vereniging over welk project de 

meeste prioriteit heeft tegen die tijd (we kijken daarbij uiteraard ook naar de markt op dat moment). Ook 

moeten we in overleg treden met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). Zij moeten vooraf toestemming geven. Het concept-convenant is hierop aangepast.  

 

Nadere besprekingen vinden plaats na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De gemeente 

Dronten en OFW realiseren zich daarbij dat het wetsvoorstel herziening  Woningwet (waarop begin 2014 

door de minister een novelle is gepubliceerd) gedurende de convenantsperiode kracht van wet kan krijgen en 

van wezenlijke invloed kan zijn op de nakoming van de in dit convenant vastgelegde afspraken.  

Overleg met belanghebbenden 

Doelstelling: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente 

Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen 

oplossingen. 

Actie: We organiseren het jaarlijkse overleg met onze belanghebbenden. 

De jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst van 2013 is (eenmalig) verplaatst van het najaar naar 5 maart 2014. 

Op die manier was het mogelijk om aan de stakeholders een terugkoppeling te geven van de uitkomsten van 

de visitatie die eind 2013 heeft plaatsgevonden.  

Reacties stakeholders beleidsplan 

Doelstelling: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente 

Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen 

oplossingen. 

Actie: We halen bij onze stakeholders de reacties op het nieuwe beleidsplan op en verwerken deze in 

de definitieve versie. 

De stakeholders zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van ons beleidsplan 2012-2017 ‘Samen 

werken aan kansrijk en duurzaam wonen’. Uit de samenwerkingsverbanden, overlegstructuren en 

stakeholdersbijeenkomsten in de afgelopen jaren is input gekomen voor het beleidsplan. Het plan is op 21 

november 2012 voorlopig vastgesteld. Daarna hebben de stakeholders het plan ontvangen en is aan hun 

een reactie gevraagd.  

 

In het reguliere overleg tussen OFW en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) op 10 januari 2013 is de 

impact van Rutte II op onze investeringsmogelijkheden nadrukkelijk besproken. De HBV heeft aangegeven 

modernisering belangrijk te vinden: de Chaletwoningen en de Greente-Zuid dienen volgens hen de hoogste 

prioriteit te hebben.  

 

De gemeente Dronten heeft in november 2012 schriftelijk gereageerd. De gemeente wilde een expertmeeting 

met OFW beleggen waarin zij over de investeringsmogelijkheden en projectenplanning door wilde praten. 

Deze bijeenkomst heeft in 2013 plaatsgevonden. De uitkomsten betrekken we (tezamen met andere 

(onderzoeks)gegevens, kaders en criteria (o.a. van het WSW en CFV) bij het opstellen van het convenant en 

prestatieafspraken met de gemeente Dronten begin 2014 en het actualiseren van het Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw in 2014.  
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Van de duurzaamheidscoördinator van de gemeente Dronten ontvingen we een positieve reactie op ons 

beleidsplan. Van de overige stakeholders is geen reactie ontvangen. Naar aanleiding van de reacties zijn 

geen inhoudelijke wijzigingen in de definitieve versie van het beleidsplan aangebracht. Het plan is op 20 

februari 2013 door de RvC goedgekeurd. Het definitieve beleidsplan is verstuurd naar de stakeholders. 

Digitaal jaarverslag 

Doelstelling: We verantwoorden ons transparant met behulp van diverse communicatiemiddelen over 

het gevoerde beleid in al haar facetten en het toezicht daarop.  

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

en digitaal jaarverslag. 

Op 23 april 2013 heeft de RvC het jaarverslag en jaarrekening 2012 besproken en goedgekeurd. Alle 

stakeholders en overige relaties hebben een link naar het digitale jaarverslag ontvangen. Sommige 

stakeholders, toezichthoudende of controlerende instellingen, huurders of relaties die dat wensten, hebben 

op verzoek of omdat regelgeving dat voorschrijft een fysiek exemplaar ontvangen. Het jaarverslag is te 

raadplegen in het digitale doelen-en resultaten-portal. 

Doelen-en resultatenportal 

Doelstelling: We verantwoorden ons transparant met behulp van diverse communicatiemiddelen over 

het gevoerde beleid in al haar facetten en het toezicht daarop.  

Actie: We geven inzicht in onze activiteiten (op lange en korte termijn) met behulp van een digitaal 

‘doelen-en resultaten-portal’.  

In februari 2013 rondden we het opstellen van ons nieuwe beleidsplan af. Dit was een natuurlijk moment om 

onze integrale beleidscyclus te digitaliseren in een ‘doelen- en resultaten-portal’.  

 

Het portaal is in de eerste helft van 2013 getest en vervolgens zijn beleidsplan, begroting 2013 (en 2014) en 

jaarverslag 2012 erin opgenomen en op elkaar aangesloten. Daarmee is onze integrale beleidscyclus nu 

gedigitaliseerd.  

 

Bezoekers van het portaal kunnen door middel van facetnavigatie op thema zoeken en hiermee integraal 

door alle documenten zoeken. Daarnaast blijft het ook mogelijk om via een inhoudsopgave te zoeken en zijn 

de afzonderlijke documenten in zijn geheel als pdf te downloaden. Ook kunnen bezoekers zelf hun gewenste 

informatie verzamelen en er een eigen verslag in pdf van maken. 

 

7.6 Gezonde financiële basis  

Criteria WSW en CFV 

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

gewaarborgd is. 

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

Het  Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft in oktober 2013 haar oordeel over de zes 

toezichtterreinen; kwaliteit financiële informatie, behoud maatschappelijk vermogen, financieel risicobeheer, 

liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen gegeven. Op vijf van de zes toezichtterreinen voldoet OFW 

aan de door het  CFV gestelde normen. Op het toezichtterrein liquiditeit (in casu schuldpositie per 

woongelegenheid) voldoet OFW niet aan de gestelde norm. De schuldpositie van 50.000 euro per 

woongelegenheid ligt boven de gestelde norm van 45.000 euro. 

 

Het CFV heeft verzocht om een verbeterplan voor 1 februari 2014 op te stellen. Uit dit verbeterplan dient in 

de prognoseperiode (vijf jaar) een verbetering van de schuldpositie te blijken. OFW heeft een verbeterplan, 

gebaseerd op de meest recente meerjarenprognose, opgesteld en ingediend. Uit dit verbeterplan blijkt dat de 
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schuldpositie afneemt en dat OFW per 31 december 2018 voldoet aan de gestelde norm van 45.000 euro per 

woongelegenheid. 

 

In december 2013 heeft OFW van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de uitslag van de 

beoordeling kredietwaardigheid en een overzicht van het faciliteringsvolume ontvangen. Naar aanleiding van 

de integrale beoordeling van de financiële positie door het WSW verklaart zij dat OFW conform artikel 8 van 

het reglement van deelneming van het ‘Waarborgfonds’ voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid. 

 

Vanwege de relatief hoge schuldpositie legt het WSW een beperking op voor nieuwbouwactiviteiten. Voor 

zover OFW nieuwbouwprojecten zou willen op starten, vraagt het WSW vooraf investeringsbesluiten aan 

haar voor te leggen. Pas na schriftelijke goedkeuring door het WSW kan een definitief investeringsbesluit 

voor nieuwbouwactiviteiten worden genomen. Het beschikbare faciliteringsvolume per 12 december 2013 is 

als volgt opgebouwd: 

 

x € 1.000  

Faciliteringsvolume volgens prognose (2013 t/m 2015) 49.276 
Claims (financieringsbehoefte uit hoofde van 

investeringen) 

 

-8.471 

Borgingstegoed -5.000 
Uitgegeven leningen sinds 1 januari 2013 -22965 
Vrijgegeven faciliteringsvolume (stand 12 december 

2013) 

 

12.840 

 

Op basis van het treasuryjaarplan 2014 en de liquiditeitsprognose verwacht OFW voldoende externe 

financieringsmogelijkheden te hebben voor het komend jaar. Op basis van de nieuwste gegevens (prognose 

2014 t/m 2018) zal het WSW in 2014 opnieuw het faciliteringsvolume vaststellen.  

 

Het WSW heeft aangekondigd dat zij haar beoordelingssystematiek met ingang van  2014 gaat wijzigen. De 

uitgangspunten van de risicobeoordeling zijn gebaseerd op de bedrijfsrisico’s (Business Risk) en de 

financiële risico’s (Financial Risk). De bedrijfsrisico’s worden beoordeeld aan de hand van 24 kwalitatieve 

vragen. De financiële risico’s worden beoordeeld aan de hand van een aantal financiële ratio’s (ICR, LTV, 

DSCR, Solvabiliteit en Dekkingsratio). Een belangrijk onderdeel van het beoordelingsproces is de 

risicoclassificatie. Bij deze classificatie wordt aan de hand van een risicoscore (hoog, midden of laag) en de 

mate van impact middels de uitstaande schuld per ultimo boekjaar (tot en met € 250 miljoen, tussen € 250 

miljoen en € 1 miljard óf meer dan € 1 miljard) een corporatie ingedeeld in één van negen risicoclassificaties. 

 

De risicoclassificatie vindt naast de bepaling van de bedrijfsrisico’s plaats op basis van een aantal financiële 

indicatoren. Deze indicatoren zijn: 

 ICR (interest coverage ratio) moet minimaal 1,4 zijn. De laagste van de gerealiseerde (afgelopen drie 

jaar) én de geprognosticeerde (komende vijf jaar) ICR is bepalend voor de risicobeoordeling. De ICR 

betreft de verhouding tussen de operationele kasstromen voor rente en de rentelasten. De ICR geeft 

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

 DSCR (debt service coverage ratio) moet minimaal 1,0 zijn. De aflossingsfictie van 2 procent (o.b.v. 

50 jaar aflossen) wordt vervangen door een aflossingsfictie o.b.v. de werkelijke restant levensduur 

van het bezit. De corporatie moet in staat zijn om vanuit de operationele kasstromen de jaarlijkse 

renteverplichtingen en de aflossingsfictie o.b.v. de restant levensduur van het bezit te voldoen. 

 De LTV (loan to value) moet 75 procent zijn. Tot nog toe werd bij de berekening van dit kengetal 

uitgegaan van de verhouding tussen de WOZ-waarde van het bezit en de langlopende schulden. 

Hiervoor werd een 50 procent maximumgrens gehanteerd. Bij de nieuwe beoordelingsmethodiek 

wordt uitgegaan van de verhouding bedrijfswaarde en de langlopende schulden.  

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

geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (op basis van bedrijfswaarde) ten opzichte van het 
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balanstotaal weer. De solvabiliteit geeft een indicatie van het vermogen om toekomstige 

risico’s/tegenvallers te kunnen opvangen. 

 

Afhankelijk van de risicoclassificatie, gebaseerd op de genoemde indicatoren, wordt een risicoscore bepaald. 

Aan de hand van de risicoscore in combinatie met de categorie (tot € 250 miljoen, tussen € 250 miljoen en  

€ 1 miljard en boven € 1 miljard) wordt de corporatie in een risicoklasse ingedeeld. De risicoklasse bepaalt 

onder welke voorwaarden de corporatie faciliteringsvolume krijgt toegekend. De risicoklassen zijn als volgt: 

 Groen: een corporatie krijgt voor 1 tot maximaal 3 jaar faciliteringsvolume voor herfinanciering en 

groei van de leningenportefeuille.  

 Geel: een corporatie krijgt voor maximaal 2 jaar faciliteringsvolume voor herfinanciering. Bij groei van 

de leningenportefeuille vindt verificatie volgens een zwaar regiem plaats. Borging vindt dan plaats op 

basis van een individuele lening-aanvraag. 

 Rood: een corporatie krijgt niet op voorhand een faciliteringsvolume beschikbaar. Voor zowel 

herfinanciering als groei van de leningenportefeuille vindt een verificatie op basis van het zware 

regiem plaats.  

 

Door het WSW is aangegeven dat een aantal onderdelen van de nieuwe beoordelingsmethodiek in de 

komende periode nog verder uitgewerkt zullen worden.  

 

Op basis van de nieuwe beoordelingscriteria kan indicatief de volgende analyse gemaakt worden.  

 De LTV (verhouding bedrijfswaarde en langlopende schulden) is ultimo 2013 als volgt. 

 (x € 1.000) %  

norm = max 75% 

Bedrijfswaarde sociaal vastgoed 373.910  

Langlopende schulden 262.189  

LTV (bedrijfswaarde sociaal vastgoed t.o.v. 

langlopende schulden) 

 70% 

   

Bedrijfswaarde sociaal vastgoed en vastgoedbeleggingen 392.195  

Langlopende schulden (inclusief additionele financiering 

vastgoedbeleggingen) 

 

264.064 

 

LTV (bedrijfswaarde sociaal vastgoed en 

vastgoedbeleggingen t.o.v. langlopende schulden) 

 67% 

 

De LTV mag maximaal 75 procent bedragen. Gezien de bovenstaande berekening voldoet OFW aan 

dat criterium. 

 De ICR moet minimaal 1,4 bedragen. De ICR over 2013 bedraagt 1,8 (zie in het vervolg van dit 

hoofdstuk). 

 De bedrijfswaarde moet minimaal 20 procent bedragen. In het overzicht van de vermogenspositie is 

aangegeven dat de bedrijfswaarde ultimo 2013 30% bedraagt. 

 De DSCR moet minimaal 1,0 bedragen. De berekeningswijze van de DSCR door het WSW is nog 

niet volledig duidelijk. OFW voldoet wel aan het oude criterium voor de aflossingsfictie van 2 procent.  

 

Resultatenanalyse 

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

gewaarborgd is. 

Het geconsolideerde resultaat over 2013 (na belastingen) bedraagt 4.321.000 euro negatief (2012:  

4.256.000 euro positief). De analyse van dit resultaat ten opzichte van de begroting laat het volgende beeld 

zien.  
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x € 1.000 Realisatie 2013 Begroting 2013 

Bedrijfsopbrengsten     

Huuropbrengsten 29.561  29.432  

Opbrengsten servicecontracten 758  550  

Netto-verkoopresultaat 

vastgoedportefeuille  

 

1.094 

  

1.376 

 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 280  463  

Overige bedrijfsopbrengsten 633  574  

Som der bedrijfsopbrengsten  32.326  32.395 

     

Bedrijfslasten     

Afschrijving op materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 

 

8.201 

  

8.064 

 

Overige waardeveranderingen van 

materiële vaste activa en 

vastgoedbeleggingen 

 

 

5.854 

  

 

0 

 

Lonen en salarissen 2.478  2.915  

Sociale lasten 337  375  

Pensioenlasten 436  400  

Onderhoudslasten 3.070  3.725  

Leefbaarheid 72  50  

Lasten servicecontracten 626  550  

Bijzondere waardeverandering van 

vlottende activa 

 

0 

  

0 

 

Overige bedrijfslasten 4.756  4.123  

Som der bedrijfslasten  25.830  20.202 

     

Bedrijfsresultaat   6.496  12.193 

     

Niet gerealiseerde waardeverandering 

vastgoedportefeuille 

  

-51 

  

0 

     

Financiële baten en lasten      

Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 

 

49 

  

257 

 

Waardeveranderingen verplichtingen uit 

hoofde van onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden 

 

 

43 

  

 

0 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten -10.540  -11.060  

Totaal financiële baten en lasten   -10.448  -10.803 

     

Groepsresultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening voor belastingen 

  

-4.003 

  

1.390 

     

Belastingen  318  42 

     

Groepsresultaat na belastingen  -4.321  1.348 

 

Het groepsresultaat na belastingen is circa € 5,7 miljoen lager dan begroot. De verklaring van de verschillen 

tussen realisatie en de begroting zijn als volgt. 

De bedrijfslasten zijn per saldo € 5,6 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door: 
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 Hogere overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen van € 5,9 

miljoen. In december is de verhuurdersheffing vanaf 2014 wettelijk vastgelegd. De verhuurdersheffing 

wordt gekwalificeerd als een vastgoed gerelateerde heffing en is derhalve verwerkt in de 

bedrijfswaardeberekening. Het effect van de verhuurdersheffing op de bedrijfswaarde van het sociaal 

vastgoed bedraagt circa € 47 miljoen. OFW hanteert als waarderingsgrondslag de historische kostprijs, 

onder aftrek van afschrijvingen, dan wel de lagere bedrijfswaarde. Op grond van de per 31 december 

2013 berekende bedrijfswaarde heeft dit op complexniveau tot een afwaardering geleid van € 5,8 miljoen 

op het sociaal vastgoed. Daarnaast heeft de lagere marktwaarde op de post vastgoedbeleggingen geleid 

tot een afwaardering van circa € 0,1 miljoen. 

 Lagere lonen en salarissen voor een bedrag van € 0,4 miljoen. Deze besparing is met name gerealiseerd 

door minder inleen van derden en het niet invullen van vacatures. 

 Lagere onderhoudslasten voor een bedrag van € 0,7 miljoen. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door 

lagere kosten van planmatig onderhoud. Deze besparing is gerealiseerd door een aantal vervallen 

posten, aanbestedingsvoordelen, minder keuken- en cv-vervangingen dan begroot. 

 Hogere overige bedrijfslasten voor een bedrag van € 0,6 miljoen. De heffing bijzonder projectsteun van 

het CFV bedroeg € 1,0 miljoen. In de begroting was rekening gehouden met € 0,3 miljoen. Bovendien 

was de verhuurdersheffing € 71.000 hoger dan begroot. 

 

De rentelasten zijn € 0,5 miljoen lager dan begroot. Dit wort met name veroorzaakt door de gunstige 

renteontwikkeling in 2013 en een lagere financieringsbehoefte dan begroot. 

 

De post belastingen is nader toegelicht in de jaarrekening. 

 

Vermogenspositie 

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

gewaarborgd is. 

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaalvermogen) per 31 december 2013 is 

gedaald naar 6,2% (ultimo 2012: 7,6%). Dit is het solvabiliteitspercentage op basis van de waardering in de 

jaarrekening. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen danwel lagere bedrijfswaarde. De vastgoedbeleggingen zijn 

gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 

danwel lagere marktwaarde in verhuurde staat. De belangrijkste reden van de daling van de solvabiliteit 

wordt veroorzaakt door afwaarderingen in de jaarrekening 2013 naar lagere bedrijfswaarde. Per 31 

december 2013 is, vanwege het feit dat de wetgeving over 2013 definitief geworden is, in de 

bedrijfswaardeberekening gehouden met de verhuurdersheffing over de restant-levensduur van de 

complexen.  In de bedrijfswaardeberekening 2012 was hier nog geen rekening mee gehouden. 

Onder de post overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen in de winst- 

en verliesrekening 2013 ad € 5,9 miljoen is deze afwaardering naar lagere bedrijfswaarde op complexniveau 

tot uitdrukking gebracht.  
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De geconsolideerde balanspositie per 31 december 2013 op basis van bedrijfswaarde is als volgt. 
 

Balans per 31 december 2013 ( x € 1.000) 

Activa 31-12-13 31-12-12 Passiva 31-12-13 31-12-12 

Materiele vaste activa   Groepsvermogen 121.929 160.037 

Sociaal vastgoed in exploitatie 373.910 396.749    

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie 

 
1.644 

 
17.609 

Voorzieningen 2.167 3.276 

Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van exploitatie 

 
2.836 

 
3.126 

   

   Langlopende schulden   

Vastgoedbeleggingen   Schulden /leningen 
kredietinstellingen 

 
255.018 

 
249.063 

Commercieel vastgoed in exploitatie 18.285 14.194 Verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 
 

2.455 

 
 

2.758 

Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

2.393 2.699 Overige schulden 4.429 3.164 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie 

 0    

      

Financiële vaste activa  778 633    

      

Totaal vaste activa 399.846 435.010    

      

Totaal vlottende activa 5.447 7.437 Kortlopende schulden 19.294 24.149 

      

Balanstotaal 405.293 442.447 Balanstotaal 405.293 442.447 

 
Het eigen vermogen  berekend op basis van bedrijfswaarde bedraagt per 31 december 2013 € 121,9 miljoen 

(ultimo 2012: € 160,0 miljoen). Dit staat gelijk aan een solvabiliteit van 30% (ultimo 2012: 36%). 

De daling van de solvabiliteit wordt veroorzaakt door de daling van de bedrijfswaarde. De daling van de 

bedrijfswaarde wordt veroorzaakt door het effect van de verhuurdersheffing. Het effect van de 

verhuurdersheffing op de totale bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie bedraagt € 47 miljoen. 

In de bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie was per 31-12-2012 hier nog geen rekening mee 

gehouden, omdat de wetgeving voor de verhuurdersheffing nog niet definitief was. In 2013 is deze wetgeving 

definitief geworden en is de verhuurdersheffing voor de restant-levensduur van de complexen meegenomen.  
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Ontwikkeling financiële positie 

 

(x € 1.000) 

 

Prognose 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Operationele kasstromen 7.335 8.140 7.228 8.470 7.313 7.603 

Af: genormeerde aflossing 

(2% van de leningen) 

 

5.244 

 

5.178 

 

5.140 

 

5.098 

 

4.996 

 

4.864 

Operationele kasstromen na 

2% correctie 

 

2.091 

 

2.962 

 

2.088 

 

3.372 

 

2.317 

 

2.739 

Af: (des-)investerings-

kasstromen 

 

5.430 

 

6.327 

 

5.400 

 

3.511 

 

849 

 

850 

Af: financieringskasstromen 

(inclusief genormeerde 

aflossing) 

 

 

6.602 

 

 

9.181 

 

 

12.255 

 

 

17.153 

 

 

16.806 

 

 

14.031 

Saldo financieringsbehoefte 9.941 12.546 15.567 17.292 15.338 12.142 

       

ICR 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 

 

De uitgangspunten die in de prognose gehanteerd zijn, zijn als volgt: 

 Huurverhoging 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomensafhankelijk 

huurverhoging  

 

3,95% 

     

Huursombenadering  2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Totaal huurverhoging  3,95% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

 

Bij nieuwe verhuringen vindt huurharmonisatie plaats. Doordat er per 1 juli 2013 en per 1 juli 2014 een 

inkomensafhankelijke huurverhoging wordt doorgevoerd, is de harmonisatieruimte tussen de ‘oude huur’ en 

de streefhuur steeds beperkter. Om die reden is er in de prognose geen rekening meer gehouden met extra 

huurinkomsten vanwege harmonisatie. 

 

 Inflatie 2014 t/m 2019: 2% per jaar. 

 Huurderving 1% van de huuropbrengsten. 

 Rente nieuwe financieringen 2014: 4%, vanaf 2015: 5,25%. 

 Rente kortlopend krediet en roll-overfinancieringen 2014: 2,0%, vanaf 2015: 3,0%. 

 De verhuurdersheffing en de heffing saneringssteun CFV zijn voor de volgende bedragen meegenomen 

in deze prognose. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief verhuurdersheffing per 

€ 1.000 WOZ-waarde 

 

3,81 

 

4,49 

 

4,91 

 

5,36 

 

5,36 

 

5,36 

Percentage saneringssteun in 

% van de huuropbrengsten 

woongelegenheden 

 

 

3,5% 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

- 

       

(x € 1.000)       

Bedrag verhuurdersheffing 2.062 2.370 2.587 2.884 2.921 2.955 

Bedrag heffing saneringssteun 920 554 552 275 275 - 

Totaal heffingen 2.982 2.924 3.139 3.159 3.196 2.955 

Financiering en liquiditeit 

De kredietruimte op korte termijn van OFW bedraagt bij de ING-bank € 2,0 miljoen. De interne financiering 

ultimo 2013 bedraagt: 

 

(x € 1.000) 2013 2012 

Materiële vaste activa   

Sociaal vastgoed in exploitatie 278.222 262.047 

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 1.644 17.609 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 2.836 3.126 

Vastgoedbeleggingen   

Commercieel vastgoed in exploitatie 10.791 11.928 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.393 2.699 

Subtotaal  295.886 297.409 

Af: langlopende schulden 261.902 254.985 

Interne financiering 33.984 42.424 

De operationele kasstromen (enkelvoudig conform opgave dVi) over 2013 zijn als volgt. 

 

 2013 2012 

Huren 29.153 27.448 
Vergoedingen 752 669 
Overige bedrijfsontvangsten 381 364 
Renteontvangsten 50 50 
Saldo inkomende kasstromen 30.336 28.531 

   

Personeelsuitgaven 3.251 3.385 
Onderhoudsuitgaven 3.003 3.062 

Overige bedrijfsuitgaven 3.983 3.751 

Rente-uitgaven 10.460 10.247 

Sectorspecifieke heffingen 1.109 79 

Leefbaarheid (externe uitgaven) 73 67 

Saldo uitgaande kasstromen 21.879 20.591 

   

Kasstromen uit operationele activiteiten 8.457 7.940 
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Continuïteit 

Door de Eerste Kamer is in december 2013 de Wet maatregelen woningmarkt 2014 aangenomen Onderdeel 

van deze wet is de invoering van de verhuurdersheffing vanaf het jaar 2014. Het effect op de kasstromen van 

OFW in 2014 hiervan bedraagt circa € 2,1 miljoen. De verhuurdersheffing neemt jaarlijks toe tot circa € 2,9 

miljoen in 2017. In de wet is voorzien dat de verhuurdersheffing na 2017 wordt gecontinueerd. Dit heeft 

gevolgen voor de kasstromen in de komende jaren. 

 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft besloten aan corporaties een heffing saneringssteun in 2014 op 

te leggen. Deze heffing saneringssteun (3,5%% van de huuropbrengsten woongelegenheden tot 

huurtoeslaggrens) bedraagt in 2014 circa € 0,9 miljoen.  

Voor de jaren 2015 tot en met 2018 voorziet het CFV een heffing saneringssteun die afloopt van circa € 0,6 

miljoen in 2015 naar € 0,3 miljoen in 2018. Deze heffing saneringssteun heeft effect op de kasstromen van 

de betreffende jaren. 

 

De Verhuurdersheffing wordt gekwalificeerd als een vastgoed gerelateerde heffing. De verhuurdersheffingen  

zijn goedgekeurd en derhalve door OFW verwerkt in de bedrijfswaardeberekening van het sociaal vastgoed 

in exploitatie per 31 december 2013.  

Het sociaal vastgoed wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen danwel lagere actuele waarde (bedrijfswaarde). In de jaarrekening 2013 heeft de 

verhuurdersheffing tot afwaarderingen naar lagere bedrijfswaarde geleid. 

 

De heffing saneringssteun is niet vastgoed gerelateerd en zal niet tot een lagere bedrijfswaarde leiden. 

De voornoemde uitgaande kasstromen en de afwaarderingen zullen slechts ten dele kunnen worden 

gecompenseerd door de verruiming van het huurbeleid. In 2013 heeft OFW gebruik gemaakt van de 

verruiming van het huurbeleid. Per 1 juli 2014 zal OFW eveneens hier gebruik van maken. 

 

OFW heeft het effect van bovengenoemde maatregelen doorgerekend in de kasstroomprognose. Ondanks 

het feit dat sprake is van substantiële impact op de waardering, is zij op basis van huidige inzichten, van 

mening dat dit niet leidt tot een bedreiging voor de continuïteit, mede door gebruik te maken van de 

mogelijkheden om de huren te verhogen in 2013 en 2014, organisatiewijzigingen en bijstelling van 

investeringsplannen.  

 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft in oktober 2013 haar oordeel over de zes toezichtterreinen 

kwaliteit financiële informatie, behoud maatschappelijk vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, 

solvabiliteit en draagkracht vermogen gegeven. Op vijf van de zes toezichtterreinen voldoet OFW aan de 

door het Centraal Fonds Volkshuisvesting gestelde normen. Op het toezichtterrein liquiditeit (in casu 

schuldpositie per woongelegenheid) voldoet OFW niet aan de gestelde norm. De schuldpositie van € 50 per 

woongelegenheid ligt boven de gestelde norm van € 45. 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft verzocht om een verbeterplan voor 1 februari 2014 op te stellen. 

Uit dit verbeterplan dient in de prognoseperiode (vijf jaar) een verbetering van de schuldpositie te blijken. 

OFW heeft een verbeterplan, gebaseerd op de meest recente meerjarenprognose opgesteld en ingediend. 

Uit dit verbeterplan blijkt dat de schuldenpositie afneemt en dat  OFW per 31 december 2018 voldoet aan de 

gestelde norm van € 45 per woongelegenheid. 

 

Fiscale mogelijkheden, groenfinanciering en subsidies 

OFW is alert op fiscale mogelijkheden, groenfinanciering en subsidies binnen de grenzen van de wet- en 

regelgeving. In 2012/2013 is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de overgangsregeling van de Btw-verhoging 

van 19 procent naar 21 procent per 1 oktober 2012. Op grond van deze overgangsregeling konden termijnen 

voor nieuwbouw- en moderniseringsprojecten, waarvoor de opdracht voor 28 april 2012 is gegeven, tot 1 

oktober 2013 nog tegen het 19%-tarief worden gefactureerd. Bij moderniseringsprojecten zoals Dronten-

centrum fase III, Lucernehof en de nieuwbouw aan de Fazantendreef heeft OFW deze overgangsregeling 

toegepast. 
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Deze overgangsregeling gold alleen voor woningen. Het Educatief Centrum viel niet onder deze regeling. 

Bij de modernisering van de Lucernehof heeft OFW over de arbeidskosten gebruik kunnen maken van de 

tijdelijke verlaging van de BTW naar 6 procent (in plaats van 21%). Het Btw-voordeel bedroeg circa  500.000 

euro. 

DAEB- en niet DAEB-activiteiten 

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

geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

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

volgens de nieuwe Woningwet. 

De concept-novelle bij de herzieningswet van de Woningwet lag tot 4 maart 2014 voor een consultatieronde 

bij verschillende belanghebbende partijen (onder andere Aedes). De brancheorganisatie voor 

woningcorporaties, Aedes, heeft de conclusie getrokken dat de concept-novelle niet in overeenstemming is 

met de in augustus 2013 tussen de minister en Aedes gemaakte afspraken (Woonakkoord).  

Huurderving 

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

geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

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

bedraagt maximaal 1 procent. 

De huurderving van woningen bedraagt over 2013 0,95 procent (2012: 0,69%). Deze huurderving is 

beïnvloed door de leegstand in het appartementengebouw de Bries en Het Hogerhuis. In Het Hogerhuis 

worden de zogenoemde links-rechts kamers samengevoegd tot één appartement. Om deze samenvoeging 

te kunnen realiseren, worden bij verhuizingen kamers bewust leeg gehouden. Het effect op de huurderving 

van de Bries en Het Hogerhuis bedraagt 0,37 procent. Exclusief deze twee gebouwen bedraagt de 

huurderving van woongelegenheden 0,58 procent.  

Werkkostenregeling 

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

gewaarborgd is.  

Actie: We voeren de analyse van de werkkostenregeling uit. 

De overgangstermijn voor de werkkostenregeling is met één jaar uitgesteld naar 1 januari 2015. In 2013 is 

een eerste aanzet gemaakt voor de analyse van werkkostenregeling. In 2014 zal een nadere analyse op 

basis van de verstrekte vergoedingen in 2013 plaatsvinden. 

Treasuryjaarplan 

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

geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

Actie: We stellen een treasuryjaarplan op. 

De volgende treasuryactiviteiten zijn voor 2013 te noemen: 

 We hebben in 2013 evenals voorgaande jaren een treasuryjaarplan en bijbehorende 

liquiditeitsplanning opgesteld.  

 We hebben gedurende het jaar advies ingewonnen bij een onafhankelijk en specialistisch 

treasuryadviesbureau (Thésor). Er heeft vier keer een formeel overleg van de Treasury-commissie 

plaatsgevonden. Dit is een overleg waar Thésor, de directeur-bestuurder, de manager 

Bedrijfsvoering en de senior medewerker Planning & Control bij aanwezig zijn.  

 We hebben de werkzaamheden van Thésor in 2013 geëvalueerd. 

 We hebben ons treasurystatuut (uit 2003) geactualiseerd. Het statuut heeft tot doel een objectieve en 

transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk te maken, met behulp van een formeel 
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kader waarbinnen de treasury-activiteiten binnen OFW dienen plaats te vinden. Door onder andere 

veranderde regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot derivaten) is het treasurystatuut herzien. 

Thésor heeft daarbij geadviseerd.  

Bedrijfslasten 

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

Actie: Onze bedrijfslasten zijn efficiënter dan het landelijk gemiddelde. 

We hebben de afgelopen jaren en ook in 2013 onze bedrijfslasten sterk kunnen verminderen (een daling van 

ruim 19% tussen 2009 en 2012). Voortdurend is aandacht besteed aan het stroomlijnen van de 

bedrijfsprocessen, zeker in combinatie met nieuwe ICT mogelijkheden, vacatures werden steeds kritisch 

tegen het licht gehouden alvorens besloten werd of invulling noodzakelijk was. Als gevolg van minder 

projecten is de flexibele schil rond de organisatie afgebouwd. Deze maatregelen hebben resultaat gehad. 

Naast deze maatregelen heeft het slim inspelen op subsidiemogelijkheden, het lage Btwtarief, de EIA- 

regeling en groenfinanciering, de efficiency positief beïnvloed. 

 

Onze bedrijfslasten zijn veel lager dan het landelijk gemiddelde bij woningcorporaties en vertonen een 

dalende trend (van 2009 tot 2012 was landelijk sprake van een stijging van 3,8%). We behoren tot de 20 

procent efficiëntste woningcorporaties op basis van cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 

Ook zijn onze kosten voor dagelijks onderhoud aanzienlijk gedaald. Daar zijn we trots op, maar het blijft 

uiteraard onze aandacht houden. 

 

De kengetallen van de netto-kasstroom uit exploitatie, de netto-bedrijfslasten en de ICR laten het volgende 

beeld zien. 

 

(x € 1) OFW 

2013 

OFW 

2012 

OFW 

2011 

OFW 

2010 

OFW 

2009 

Referentie-

corporatie 

2012 

Landelijk 

2012 

Netto-kasstroom uit 

exploitatie na rente per 

VHE (incl. heffingen) 

 

1.750 

 

1.674 

 

1.498 

 

1.079 

 

986 

 

1.210 

 

960 

Netto-bedrijfslasten per 

VHE *) 

 

1.104 

 

1.044 

 

1.171 

 

1.243 

 

1.291 

 

1.314 

 

1.391 

        

ICR 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 2,0 1,7 

*) exclusief verhuurdersheffing en heffing saneringssteun 

De netto-kasstroom per VHE is toegenomen van € 1.674 in 2012 tot € 1.750 in 2013. Hierbij zijn de 

verhuurdersheffing en de heffing voor saneringssteun in mindering gebracht. Indien de heffingen worden 

geëlimineerd dan is er toename per VHE van € 1.689 in 2012 tot € 1.994 in 2013. De stijging bedraagt 

derhalve € 305 (18%) per VHE. 

 

De netto-bedrijfslasten stijgen van € 1.044 in 2012 tot € 1.104 per VHE in 2013. Deze stijging wordt met 

name verklaard door: 

 Verhoging van de onroerend zaakbelasting en waterschapslasten voor in totaal € 115.000. 

 Extra kosten op basis van het sociaal plan voor medewerkers van team projecten voor in totaal         

€ 219.000. 

 

Indien deze extra kosten worden geëlimineerd dan bedragen de netto-bedrijfslasten per VHE over 2013        

€ 1.035.   
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Risicomanagement 

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

geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

Op onze website zijn onze algemene uitgangspunten met betrekking tot risicomanagement verwoord. In het 

jaarverslag van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn de aandachtspunten over het verslagjaar 2013 

opgenomen (onder andere tijdige bijsturing / aanpassing meerjarenprognose, scenario’s in de  

meerjarenprognose, afwegingskader voor investeringen in nieuwbouw van sociale huurwoningen, een 

treasuryjaarplan, actualisering treasurystatuut een evaluatie treasuryadviesbureau). Ook zijn we met de 

aanbevelingen die de accountant in zijn managementletter heeft gegeven in 2013 aan de slag gegaan.  

 

  

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/134
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8 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOORRAAD EN NIEUWBOUW 

Bij de thema’s: ‘Alle doelgroepen onder dak’ en ‘Goed wonen’ zijn de volgende doelstellingen opgenomen die 

van invloed zijn op het strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’: 

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

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

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

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

strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’. We bouwen en verbouwen woningen met een 

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

geven en veilig en duurzaam te gebruiken zijn. 

Actie: In 2013 actualiseren we ons strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’.  

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

staan verwoord in het strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’ van 2007. In het in 2014 te 

actualiseren strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’ formuleren wij hoe in de toekomst ons 

woningbezit er uit moet zien.  

 

Onder andere in verband met beschikbare interne capaciteit, de impact van de heffingen, het verloop van de 

expertmeeting gedurende 2013 en het in beeld willen hebben van de gevolgen van de wijzigingen in wonen 

en zorg is de doorlooptijd voor het actualiseren van het strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’ wat 

langer dan vooraf was gepland. In 2013 heeft voorbereiding plaatsgevonden en in 2014 wordt het plan 

daadwerkelijk geactualiseerd.  

 

Om een goed beeld te krijgen van de toekomstige behoefte, doen wij onderzoek naar de huidige vraag en 

vraagontwikkeling en kijken wij naar trends en landelijke prognoses. Op deze wijze proberen wij een beeld te 

krijgen van de woningmarkt van nu en van de toekomst.  

 

 

We zijn gestart met een onderzoek naar de vraag en het aanbod van seniorenhuisvesting en de huisvesting 

voor mensen met een fysieke of psychische beperking of verstandelijke handicap (onderzoek 

Piramidemodel). Ook is er een interne analyse gemaakt van de wachtlijst van woningzoekenden. Daarnaast 

heeft Companen een onderzoek gedaan naar de omvang van de benodigde kernvoorraad-woningen in de 

gemeente Dronten en heeft hij zich een beeld gevormd van de druk op de sociale huursector (uitgesplitst 

naar de verschillende woningtypen). Eind 2013 is samen met de gemeente de Leefbaarheidsmonitor 

(LEMON) opgestart.  En zijn de consequenties van het kabinetsbeleid ten aanzien van de scheiding van 

wonen en zorg in beeld gebracht. Ook de uitkomsten van de expertmeeting en de beoordeling van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn aandachtspunten bij het actualiseren van het strategisch 

beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’.  

 

We zijn ook gestart met diverse technische onderzoeken. Er vindt onder andere een verdiepend onderzoek 

plaats ten aanzien van de inventarisatie van asbest in ons woningbezit. Daarbij moet goed worden 

nagedacht over de mogelijkheid, noodzaak, financiële consequenties en het moment van saneren. Ook is er 

technisch onderzoek gestart ten aanzien van brandveiligheid (denk daarbij aan de veiligheid bij kamergewijze 

verhuur en de aanwezigheid van gaskachels/open verbrandingstoestellen in woningen). 

 
Daarnaast is een aantal woningen van OFW op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Dit geeft 

mogelijk beperkingen bij het uitvoeren van planmatig onderhoud dan wel planvorming. Ook hier wordt in het 

te actualiseren strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’ rekening mee gehouden.  

 
Lees ook de volgende acties die hiermee verband houden:  
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 We gaan samen met de gemeente Dronten en Coloriet een onderzoek doen naar de vraag naar 

seniorenhuisvesting. Hiervoor wordt het piramidemodel toegepast. 

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

van wonen en zorg heeft op de huisvestingsvraag en de samenwerking met onze partners.  

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

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

 

In 2014 worden de onderzoeken als input gebruikt voor het maken van keuzes ten aanzien van ons 

strategisch beleid en het opstellen van het daadwerkelijke strategisch beleidsplan. 

 

  REALISATIE         PLANNING     

   2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014 2015 2016 2017 

               Totaal         

 Moderniseren 0 156 113 168 52 190   0 137 95 48 

 (centrumwijken)             679         

 Planvorming                0 0 0 0 

               0         

 Sloop  6 4 0 13 0 0   0 0 0 0 

 (& nieuwbouw)             23         

 Nieuwbouw huur 136 103 73 0 56 39   37 0 0 25
9
 

               407         

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

 (ook zorg en sociale 

koop)           

 

80 

     Studenten+jong. 16 14 0 0 0 0   0 0 0 0 

             

 

30 

     Zorg+voorzien. 0 93 112 0 1 1   0 0 0 0 

 

       

207 

      

 

 

  

                                                      
9
 Mogelijke nieuwbouwprojecten zijn: de nieuwbouw van 25 huurappartementen in het woonservicegebied bij 

de WoonArk, startersappartementen in Dronten-West of een woonservice-nieuwbouwproject in Swifterbant. 
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9 PROJECTEN 

9.1 Planmatig onderhoud 2013 

 In complex 120 De Baan (Het Erf, Het Gareel, De Teugel, Het Lamoen) in Biddinghuizen hebben wij 

alle enkel glas vervangen door HR++ beglazing. Ook zijn de ongeïsoleerde klepraampjes in de 

keuken en badkamer (seniorenwoningen) op de begane grond vervangen door ramen met HR++ 

beglazing. Daarnaast zijn alle begane grond vloeren geïsoleerd. 26 woningen hebben een 

labelsprong gemaakt. 

 Van 29 seniorenwoningen van De Regenboog zijn de platte daken geïsoleerd.  

 OFW heeft de negen gangen van de aanleunwoningen van De Regenboog opgeknapt. Door een 

deel van de wanden, leuningen, kozijnen, ramen en  deuren te schilderen in frisse kleuren, is een 

veel  moderner, frisser en schoner  beeld ontstaan. Naast het schilderwerk is ook de oude 

vloerbedekking vervangen. Op de begane grond is gekozen voor een pvc tegelvloer, omdat deze 

gangen zeer intensief worden gebruikt. Op de verdieping is voor tapijt gekozen. De oude verlichting 

in de gangen is vervangen door energiezuinige verlichting met een automatische dag- en 

nachtschakeling. Tenslotte zijn de achteringangen voorzien van automatisch te openen deuren en is 

een nieuw slot- en sleutelsysteem aangebracht. 

 28 woningen behorende bij De Regenboog hebben we voorzien van extra dakisolatie. 

 Aan de kozijnen, ramen en deuren van 1200 woningen is een bijwerkbeurt of instandhoudingsbeurt 

schilderwerk uitgevoerd. 

 Aan 229 woningen en 76 garages is een grote schilderbeurt uitgevoerd.  

 Bij 3 woningen zijn de kozijnen vervangen en is onderhoud aan het dak gepleegd. 

 Bij 28 woningen is de voordeur vervangen. 

 

9.2 Overzicht projecten opgeleverd in 2013 

Fazantendreef Woongroep 50+ 

24 appartementen en een recreatieruimte: dit complex is ontwikkeld met Woongroep 50+ “De Wiekslag”. 

Voor dit complex is een energieconcept ontwikkeld waardoor de EPC verlaagd is naar 0,38.   

 

Doelgroep:   vijftigplussers. 

Planning:  start bouw augustus 2011, project is opgeleverd eind 2012 (feestelijke oplevering 

vond plaats in 2013)  

Architect:   Architectenbureau Brink & Fleer te Dronten 

Aannemer:   Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden 

Aannemer E+W:  van Dorp installaties BV uit Heerenveen 

EPC:    0,38  

Leerlingbouwplaats: drie leerlingen  

Financiering:  voor dit project is groenfinanciering toegekend voor de woningen en de duurzame 

installatie. Mede hebben wij SDE-subsidie toegekend gekregen. Voor de 

zonnecollectoren en aardwarmtewinning is een Energie Investerings Aftrek van 

toepassing. 

 

Modernisering Dronten Centrum 3
e
 fase  

In aansluiting op de modernisering van de eerste fase (82 woningen aan De Steven, Stuurboord, 

Fokkestraat, De Boeg en de Gaffelstraat) en tweede fase (52 woningen aan de Giekstraat, Roerstraat en 

Gaffelstraat) is in januari 2012 gestart met de modernisering van fase drie die bestaat uit 91 woningen aan 

de Ankerstraat, Vooronder, Voorplecht en de Kampanje. De laatste punten uit de tweede oplevering van de 

225 gemoderniseerde woningen zijn in februari/maart 2013 afgehandeld.  
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Deze woningen hebben een complete metamorfose ondergaan. De globale werkzaamheden die zijn 

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

kozijnen. Deze werkzaamheden zijn in nauw overleg met de bewonerscommissie en de Huurders Belangen 

Vereniging tot stand gekomen.  

 

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

moderniseren, zoals de badkamer, het toilet en de keuken.  

 

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

 

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

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

 

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

 

Planning:   oplevering bouw eerste kwartaal 2013. 

Architect:   19 Het Atelier Architecten uit Zwolle 

Aannemer:   Bouwbedrijf Salverda bv uit ’t Harde 

Leerlingbouwplaats:  vijf leerlingen 

Energielabel:   A 

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

gebruikgemaakt kon worden van de EIA-regeling. Daarnaast is groenfinanciering 

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

Omdat de opdracht aan de aannemer is verstrekt voor 28 april 2012 gold er een 

overgangsregeling. 

 

Lucernehof in Biddinghuizen 

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

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

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

door een duurzame kwaliteitsimpuls. Dit betekent dat de wijk voor de komende 40 jaar een leefbare woonwijk 

moet worden met een aangenaam woon- en omgevingsklimaat. OFW is verantwoordelijk voor de woningen 

en de gemeente Dronten is verantwoordelijk voor het openbaar gebied.  

 

De woningen hebben inmiddels een complete metamorfose ondergaan. De werkzaamheden die zijn 

uitgevoerd zijn: na-isolatie van het dak en de vloer, de gevelvullende elementen zijn vervangen, er zijn 

nieuwe dakpannen geplaatst en het metselwerk en de kozijnen zijn vernieuwd. Door het vernieuwen van de 

kozijnen is ook het hang- en sluitwerk vervangen, waardoor de woning voldoet aan Politiekeurmerk Veilige 

Woning. 

 

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

moderniseren, zoals de badkamer, het toilet en de keuken. Daarin was ook de vrijheid om de plek van de 

keuken zelf te kiezen: bij de voorgevel of op de bouwmuur.  

 

De kopgevels zijn uitgevoerd in metselwerk. Door het gebruik van een andere kleur baksteen, is in drie 

kopgevels het silhouet van een vogel zichtbaar. Op een kopgevel prijkt de ijsvogel, het symbool van 

Biddinghuizen. Hiermee speelden we in op 50-jaar Biddinghuizen in 2013. Op twee andere kopgevels is het 

silhouet van een Zwaluw (symbool van Biddinghuizen; zwaluwdorp) en een Kiekendief (symbool van de 

provincie) zichtbaar in een andere kleur metselwerk. 

 

Planning:   start werkzaamheden maart 2012, oplevering april 2013 

Architect:   19 Het Atelier Architecten uit Zwolle 
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Aannemer:   Bouwbedrijf Mateboer Bouw bv uit Kampen 

Leerlingbouwplaats:  vier leerlingen, waarvan twee timmerlieden, een metselaar en een assistent 

uitvoerder 

Nieuwbouw Educatief Centrum (1
e
 fase MFG) Biddinghuizen 

De eerste fase van het Multi Functioneel Gebied (MFG) in Biddinghuizen omvat een Educatief Centrum met 

daarin drie basisscholen, kinderopvang/peuterspeelzaal en bibliotheek. 

 

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

eigenaar te zijn en het technisch beheer uit te voeren. Eind 2010 is de samenwerkingsovereenkomst met de 

gemeente Dronten getekend. In 2011 zijn bouwkundige en installatie technische aannemers geselecteerd 

door middel van een Europese aanbesteding. Hierin zijn de partijen van Norel bouwkundig aannemer, Homij 

elektrotechnische installatie en Unica werktuigbouwkundige installatie geselecteerd. 

 

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

Het gebouw wordt nog energiezuiniger door het toepassen van een ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning. Een groot deel van de warmte van de afgevoerde binnen lucht wordt gebruikt om de 

ingeblazen koude buitenlucht op te warmen.  

 

Het dak is uitgevoerd als groendak. Het dak is voorzien van vetplanten en gras. Groendaken hebben een 

isolerende werking, waardoor het pand in de winter warmer blijft en in de zomer koeler. Groendaken kunnen 

veel regenwater opnemen en via verdamping weer afgeven aan de atmosfeer. Hierdoor wordt het 

rioleringsstelsel ontlast. 

 

In mei heeft de oplevering plaatsgevonden en zijn geleidelijk de gebruikers het pand gaan inhuizen. 

 

Planning:  de uitvoering is gestart in mei 2012 en de oplevering heeft in mei 2013 

plaatsgevonden. 

Architect:    DMV architecten uit Kerkrade 

Adviseur installaties:   Volantis bv te Venlo 

Adviseur constructies:  Ingenieursbureau Palte te Valkenburg a/d Geul 

Aannemer bouwkundig:  Van Norel bouwgroep uit Epe 

Aannemer E-installatie:  Homij technische installatie bv uit Vianen  

Aannemer W- installatie:  Unica installatie techniek bv te Zwolle 

EPC:     0,528  

Leerlingbouwplaats:   zes leerlingen 

 

9.3 Overzicht projecten in voorbereiding en uitvoering 

 

Nieuwbouw huur 

De Gilden Druivenpers, Schietlood en Voegspijker te Dronten  

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

De 76 woningen worden gerealiseerd in 3 fases: 

 

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

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

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

 

In 2013 is gestart met de uitvoering van alle drie de fases. In september en oktober 2013 zijn de 26 woningen 

aan de Druivenpers opgeleverd, in november 2013 zijn er 13 woningen aan het Schietlood opgeleverd en 

eind januari 2014 zijn 13 woningen opgeleverd. De laatste (24) woningen in dit project worden in maart/april 

2014 opgeleverd.   
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Er worden twee woningtypes gerealiseerd. Een type 5,40 met standaard drie slaapkamers en een type 4,80 

met standaard twee slaapkamers, maar met de mogelijkheid om een derde slaapkamer te realiseren op de 

zolder. Tijdens de keuzeavonden hebben de bewoners een persoonlijk ‘tintje’ aan de woning kunnen geven; 

zij hadden de  mogelijkheid om de kleur van de tegels en de keuken op te geven. Daarnaast heeft men een 

aantal opties tegen een meerprijs kunnen kiezen.  

 

De woningen voldoen allemaal aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De tekeningen van deze woningen zijn 

door VACpunt Wonen (ten aanzien van de gebruikskwaliteit) beoordeeld. De door VACpunt Wonen 

gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het plan. De woningen in De Gilden zijn zeer duurzaam gebouwd met 

een EPC tussen de 0,38 en 0,48. 

 

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

grondpositie die aannemersbedrijf Bramer B.V. had in deze wijk. In eerste instantie bestond het project uit 

118 woningen/appartementen. Op de hoeken van het bouwblok kwamen startersappartementen. Vanwege 

bezwaarschriften werd OFW, ondanks oorspronkelijke toezeggingen van de gemeente, genoodzaakt het plan 

aan te passen. Na herontwikkeling bestond het plan uit 98 woningen.  

 

Een deel van de grond voor de bouw van 22 woningen diende OFW te verwerven van aannemersbedrijf 

Groothuis uit Harbrinkhoek. Dit aannemersbedrijf is in 2012 failliet verklaard. Dit betekende dat de curator 

opnieuw naar de principeafspraken over de aankoop van de grond ging kijken. In die periode werden de 

kabinetsplannen van Rutte II bekend. We hebben toen besloten de koop van de grond en de realisatie van 

deze woningen niet door te zetten. Het aantal te bouwen woningen is daarop aangepast naar 76.  

 

Doelgroep:   gezinnen  

Planning: de bouw is in het najaar 2012 gestart, de eerste woningen zijn in september 

2013 opgeleverd, de laatste woningen worden, naar verwachting, mei 2014 

opgeleverd. 

Architect:   Architectenbureau Kristinsson  

Aannemer:   Bramer bv 

EPC:    0,38 – 0,48  

Leerlingbouwplaats:  2 leerlingen uit Flevoland 

 
Modernisering 

Chaletwoningen in Dronten  

Schouwstraat, Koggestraat, Klipperstraat, Boeierstraat, Karveelstraat, Hoogaarsstraat en een 

gedeelte van de Oost en Lijzijde 

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

woonservicegebied De Regenboog-WoonArk. Een blok woningen aan de Lijzijde is door de gemeente tot 

gemeentelijk monument benoemd. Bij de modernisering moet hier rekening mee worden gehouden.  

 

Sinds 1993 is het verboden asbesthoudende materialen toe te passen. Voor die tijd is asbesthoudend 

materiaal toegepast. Om de woningen weer voor 40 jaar te kunnen exploiteren en hier in de toekomst 

verantwoord onderhoudswerkzaamheden aan te kunnen verrichten, is het noodzakelijk de gevoelige locaties 

als dak, boeidelen, ventilatiekanalen, afvoeren en panelen in de woning te saneren. Bij de dak- 

werkzaamheden moet tevens een ingreep gedaan worden om brandoverslag tussen aangrenzende 

woningen te voorkomen. Daarnaast is het van belang om de woningen energetisch te verbeteren.  

 

Met de gemeente was afgesproken dat voor deze wijk een wijkontwikkelingsplan zou worden opgesteld. Qua 

gemeentelijke planning kon dit worden opgepakt nadat de voorbereiding voor het wijkontwikkelingsplan voor 

de Lucernehof was afgerond. Inmiddels heeft de gemeente laten weten geen middelen meer ter beschikking 

te hebben voor het openbaar gebied. 
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OFW geeft dit project hoge prioriteit ondanks de heffing van kabinet Rutte II. Het strategisch label 

planvorming is komen te vervallen voor deze woningen en is veranderd in het label modernisering.  

 

OFW heeft in samenwerking met de Huurders Belangen Vereniging een bewonerscommissie samengesteld. 

Met deze bewonerscommissie is al een aantal keer overleg gevoerd met betrekking tot de voorbereidingen 

van dit project. Ook is aan alle huurders gevraagd aan te geven wat de technische mankementen van deze 

woningen zijn.  

 

OFW heeft in het najaar van 2013 enkele marktpartijen gevraagd een plan te ontwikkelen aan de hand van 

ons eisen- en wensenpakket. De plannen worden in maart 2014 gepresenteerd. In dit project wordt de 

(integrale) bouworganisatievorm ‘design & build’ toegepast, waarbij de aandacht vanaf het begin gericht is op 

het samenwerkingsproces tussen alle bij de modernisering betrokken partijen. Ontwerp en uitvoering gaan in 

één hand samen. Het is een doorontwikkeling van het werken in prijsvraagaanbestedingen zoals dat in ons 

inkoop- en aanbestedingsstatuut is opgenomen.  

 

In deze wijk ligt ook een aantal koopwoningen. Bewoners van deze woningen kunnen meedoen met de 

modernisering. De gemeente verzorgt de communicatie met de kopers in algemene zin. 

 

9.4 Toekomstige moderniseringsprojecten  

Greente-Zuid in Swifterbant 

De woningen in het gebied tussen de Greente en de Zuidsingel in Swifterbant worden gemoderniseerd. Dit 

project hoort bij de afronding van de modernisering van de jaren ‘60 en begin jaren ‘70 woningen.  

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

ontwikkeld, hebben we de woningen aan de Zuidsingel van het strategisch label “planvorming” gewijzigd in 

het label “modernisering”.  

 

Ook in dit project besteden we nadrukkelijk aandacht aan duurzaamheid. We kijken onder andere ook of 

ervaringen met de (energie)notaloze woning voor (een deel) in dit project kunnen worden meegenomen. 

De uitvoering van dit project is gepland na de Chaletwoningen. In het najaar van 2014 wordt begonnen met 

de voorbereiding.  

 

Spelwijk (Heraut, Blazoen) in Swifterbant 

Na afronding van de moderniseringen van de Chaletwoningen in Dronten en de Greente-Zuid in Swifterbant 

worden de woningen aan de Heraut en het Blazoen in Swifterbant gemoderniseerd.  

 

Diverse moderniseringen 

Tot en met 2017 wordt de modernisering van de jaren ‘60 en begin jaren ’70 woningen afgerond 

(Chaletwoningen, Greente-Zuid en Spelwijk). Daarnaast is er nog een project uit die periode waar de 

modernisering zeer beperkt is uitgevoerd. Dit betreft de woningen aan de Spiegelstraat/Galjoenstraat in 

Dronten. Deze woningen zijn nog niet volledig voorzien van dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. Ook is er 

onderhoud nodig. Er zijn daarnaast gemoderniseerde woningen die nog niet volledig zijn gemoderniseerd 

aan de binnenkant omdat de toenmalige huurder hieraan niet mee wilde werken. In de periode na 2017 

proberen we de modernisering van deze woningen te complementeren, waarmee de modernisering van de 

jaren ’60 en begin jaren ’70 woningen volledig kan worden afgerond.  

 

De woningen die gebouwd zijn tussen 1973 en 1980 zullen naar verwachting groot onderhoud nodig hebben. 

Deze groep woningen zijn dan 40 jaar oud. In het te actualiseren Strategisch beleidsplan ‘Voorraad en 

Nieuwbouw’ omschrijven wij een aanpak voor deze groep woningen. Dit wordt een integrale aanpak waarbij 

aandacht wordt besteed aan de technische kwaliteit, de woonkwaliteit en de duurzaamheid van de woning. 

Ook zullen we onderzoeken in welke mate we rekening moeten houden met de aanwezigheid van asbest. De 

uitvoering van groot onderhoud aan deze woningen vindt plaats na afronding van de moderniseringen van de 

woningen uit de jaren ‘60 en begin ‘70.  
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9.5 Mogelijke nieuwbouwprojecten  

In het in 2014 te actualiseren strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’ maken we een nadere 

afweging en keuzes voor de langere termijn. Ook ten aanzien van de nieuwbouw moeten prioriteiten worden 

gesteld. Vanaf 2016 is er vrije bestedingsruimte  die nog nader ingevuld wordt. Er kan gekozen worden om te 

investeren in de hierna beschreven nieuwbouwprojecten, maar het kan ook zijn dat andere 

(nieuwbouw)projecten prioriteit krijgen.  

 

Een en ander is uiteraard afhankelijk van (met name) de ontwikkeling van onze kasstromen, het 

volkshuisvestelijk perspectief, de gevolgen van het kabinetsbeleid rond de scheiding van wonen en zorg, 

economische ontwikkelingen in de gemeente en de ontwikkeling van de marktvraag en demografie. 

Bovendien kan de vrije bestedingsruimte (naast het investeren in nieuwbouw) ook aangewend worden voor 

de betaalbaarheid, kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, leefbaarheid, verduurzaming en het aflossen 

van onze leningportefeuille. 

 

Nieuwbouw 3e fase woonservicegebied bij de WoonArk-Regenboog  

We hadden plannen ontwikkeld voor de bouw van vier appartementengebouwen naast het hoofdgebouw De 

WoonArk aan de Lijzijde in Dronten. Deze gebouwen zouden bestaan uit 48 koop- en 60 

huurappartementen. De grond voor de huurappartementen is reeds in eigendom van OFW. Over de grond 

voor de koopappartementen zijn afspraken met de gemeente gemaakt. Als gevolg van besluitvorming in de 

gemeenteraad moest het plan in een laat stadium worden aangepast en werden de gebouwen een woonlaag 

lager. Over de kosten van planaanpassing en teveel betaalde grondkosten wordt nog met de gemeente 

gesproken. 

 

Het gewijzigde plan bestaat nu uit 40 koop- en 50 huurappartementen. Nadat hier een bouwvergunning voor 

was verkregen, is de markt aanzienlijk veranderd. Dit geldt zeker voor de koop. Maar senioren zijn ook 

voorzichtig om te verhuizen naar een huurwoning. Er is onzekerheid over de gevolgen van het kabinetsbeleid 

ten aanzien van wonen en zorg. Mede door de gewijzigde financiële situatie hebben we onze plannen bij 

moeten stellen. Het voornemen is om de appartementen gefaseerd te bouwen te beginnen met  één 

appartementsgebouw in de huur aan de Lijzijde, bestaande uit totaal 25 huurappartementen, 

 

Het VACpunt Wonen heeft de plattegronden van de appartementen beoordeeld. De opmerkingen zijn 

verwerkt door de architect. De appartementen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en voldoen 

grotendeels aan Woonkeur basispakket woongebouw.  

 

Doelgroep:  65-plussers (met zorgvraag) 

Architect:  19 Het Atelier architecten uit Zwolle 

EPC:   0,52 

 

Startersappartementen en kinderdagverblijf Dronten-West 

Nabij de school De Dukdalf kan een appartementengebouw van circa 42 appartementen gerealiseerd 

worden in combinatie met een het kinderdagverblijf. Deze appartementen zijn bereikbaar voor starters en/of 

jongeren. 

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

bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding.  

 

Architect:  Architectenbureau De Velde te Kampen 

 
Woonservicegebied Swifterbant 

Zie de actie in paragraaf 5.3: We volgen de ontwikkeling van het Multi Functioneel Gebied in 

Swifterbant en zien mogelijkheden om op de locatie van De Kombuis circa 25-30 appartementen te 

realiseren. 
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Bloemenzoom in Swifterbant 

Acht rijwoningen in de koopsector en acht levensloopbestendige koopwoningen. De acht rijwoningen worden, 

afhankelijk van de marktvraag, gerealiseerd.  

De acht levensloopbestendige woningen, die door de aannemer voor eigen rekening en risico worden 

ontwikkeld, worden afhankelijk van de marktvraag gerealiseerd.  

Alle woningen voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen.  

 

Doelgroep:     meerpersoonshuishoudens  

Architect:     Looman Architecten uit Zeewolde 

Aannemer en mede-ontwikkelaar:  Bouwbedrijf Wensink & Prins uit Kampen 

EPC:      0,70 

 
 
Dronten, 23 april 2014 
 
 
 
 
Mevrouw ir. G.N. Sweringa, 
Directeur-bestuurder 
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10 JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 

10.1 Inleiding  

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-

bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Daarnaast 

vervult de RvC de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder en staat de RvC de directeur-

bestuurder als ‘kritische vriend’ met raad terzijde. In dit jaarverslag van de RvC verantwoordt de RvC zich 

over de uitvoering van haar taken in 2013.  

 

Dit jaarverslag van de RvC maakt onderdeel uit van de jaarstukken van Oost Flevoland Woondiensten. In het 

hoofdstuk ‘Duurzame Organisatie, paragraaf Good governance’ in het jaarverslag leest u meer over de 

governance gedurende het verslagjaar 2013. 

 

10.2 Beleidswijzigingen door het Rijk en de gevolgen voor OFW 

In november 2012 is de RvC geïnformeerd over de impact van de kabinetsplannen van Rutte II op OFW 

(waaronder de extra verhuurdersheffing). De begroting voor 2013 is in oktober 2012 aan de RvC voorgelegd. 

In de begroting en meerjarenbegroting kon op dat moment nog geen rekening gehouden worden met de 

effecten van de kabinetsplannen van Rutte II. Deze plannen waren immers op dat moment nog niet bekend. 

Wel was al rekening gehouden met de gevolgen van Rutte I, het Lenteakkoord en het B1-oordeel dat OFW in 

2012 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) kreeg. 

 

De sectorinstituten hebben duidelijk gereageerd op de kabinetsplannen van Rutte II. Het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) heeft op 22 november 2012 naar alle corporaties een brief geschreven dat er 

geen faciliteringsvolume voor 2014 en verder beschikbaar werd gesteld. Op 5 december 2012 heeft het CFV 

aangegeven dat alle corporaties de uitgangspunten voor de meerjarenprognose (en de in te dienen 

prognosecijfers: dPi) moesten aanpassen aan de maatregelen uit het regeerakkoord. Het CFV heeft in de 

brief aangegeven dat dit door de RvC goedgekeurd moest worden. In januari 2013 heeft daarom een extra 

RvC-vergadering hierover plaatsgevonden.  

 

De uitgangspunten van de meerjarenprognose zijn op basis van een realistisch scenario aangepast. Er is 

uitgegaan van de tot dan toe bekende gegevens en er is rekening gehouden met de nadere richtlijnen van 

het WSW en CFV over de wijze waarop de kabinetsmaatregelen en saneringssteun ingerekend moeten 

worden.  

 

De aanpassingen waren voor OFW zeer ingrijpend. Vooral de relatief grote leningportefeuille is als gevolg 

van de beleidswijzigingen van het Rijk plotseling een majeur risico geworden. De hier uit voortvloeiende 

risico’s en beheersingsmaatregelen zijn gedurende 2013 een steeds terugkerend gespreksonderwerp 

geweest tussen het bestuur en de RvC. Het heeft onder andere tot gevolg gehad dat de projectenplanning 

nog verder is gereduceerd en de inkomensafhankelijke huurverhoging (ter compensatie van de 

verhuurdersheffing) is ingevoerd. De fors gereduceerde projectenplanning heeft in 2013 helaas gevolgen 

gehad voor de werkorganisatie en personele bezetting.  

 

De aangepaste prognosecijfers zijn in februari 2013 aangeleverd. Eind december 2013 heeft het WSW haar 

daarop gebaseerde kredietwaardigheidsoordeel uitgebracht. OFW is onveranderd kredietwaardig. Uit de 

cijfers blijkt dat de kasstroomprognose en de daaraan gerelateerde kengetallen ICR en DSCR meerjarig 

positief zijn. Wel blijkt dat de verhouding tussen de leningportefeuille en de WOZ-waarde (loan to value, LTV) 

tegen de grens aanloopt (per ultimo 2014 een dekkingsratio van 46%; dit mag maximaal 50% zijn). Vooral bij 

dalende WOZ-waardes is dit een aandachtspunt. 

 

De projectenplanning is aangepast en OFW verwacht daardoor na 2013 voldoende eigen middelen te 

genereren om de investeringsuitgaven te kunnen doen. Het uitgangspunt is dat de schuldenpositie niet meer 

http://www.transparantofw.nl/FbContent.ashx/Downloads/v1304171119/Beleidsplan_2012-2017.pdf
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groeit en op termijn gaat afnemen. De dekkingsratio wordt zo niet overschreden. Tot en met 2016 wordt de 

financiële ruimte voor een belangrijk deel ingevuld met de modernisering van de Chaletwoningen, de 

Greente-Zuid en een complex in de Spelwijk. 

 

Eind oktober 2013 heeft OFW de Toezichtbrief van het CFV ontvangen. Het CFV voert bij de beoordeling 

een risicogericht onderzoek uit op zes terreinen. Ten opzichte van de vorige Toezichtbrief zijn er duidelijk 

verbeteringen geconstateerd. Alleen de schuldpositie per woongelegenheid is volgens het CFV voor 

verbetering vatbaar. Het CFV heeft OFW verzocht maatregelen te nemen. Het CFV heeft de RvC en de 

directeur-bestuurder hierover een toelichting gegeven. OFW heeft een verbeterplan opgesteld en dit 

besproken met het CFV (de hierin genoemde maatregelen waren overigens reeds in gang gezet met het 

aanpassen van de meerjarenprognose). De RvC heeft dit verbeterplan goedgekeurd. Het CFV zal het 

verbeterplan de komende jaren monitoren. 

 

10.3 Vergaderingen en overige bijeenkomsten 

Frequentie en aanwezigheid  

De RvC heeft in 2013 zes keer in het bijzijn van de directeur-bestuurder vergaderd (vijf reguliere 

vergaderingen en één extra vergadering in het kader van de aanpassing van de meerjarenprognose als 

gevolg van de heffing van kabinet Rutte II). Bij de vergaderingen op 20 november, 2 februari en 23 april zijn 

vier van de vijf RvC-leden aanwezig geweest. Bij de overige drie vergaderingen zijn alle RvC-leden aanwezig 

geweest. 

De voorzitter van de RvC in 2013, de heer Siliakus, heeft voorafgaand aan iedere RvC-vergadering een 

voorbereidingsgesprek met de directeur-bestuurder gehad. In de RvC-vergadering vond over deze 

gesprekken vervolgens steeds een terugkoppeling plaats.  

 

Behalve de reguliere vergaderingen, heeft de RvC een excursie gehad langs die delen van het bezit waar 

activiteiten plaatsvinden, en heeft een delegatie van de RvC zitting gehad in de selectiecommissie voor twee 

nieuwe leden van de RvC. 

 

Naast deze vergaderingen heeft de RvC een toelichting gekregen op de Toezichtbrief van het CFV door de 

heer Moossdorff. Bij deze bijeenkomst waren de directeur-bestuurder en de manager Bedrijfsvoering ook 

aanwezig. 

 

De RvC is eenmaal buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder bij elkaar gekomen. Deze 

bijeenkomst betrof het eigen functioneren (de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC) en de voorbereiding van de 

jaarlijkse evaluatie/beoordeling van de directeur-bestuurder.  

Bijeenkomsten met directeur-bestuurder, MT en OR 

Voorafgaand aan twee RvC-vergaderingen heeft (zoals ieder jaar) ook in 2013 een informatieve bijeenkomst 

plaatsgevonden. Eén met betrekking tot het jaarverslag over 2012 en één over de begroting voor 2014. Hier 

zijn naast de RvC en de directeur-bestuurder, het managementteam (MT) en de ondernemingsraad (OR) bij 

aanwezig geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn actuele thema’s nader uitgediept.  

 

Zo is in de jaarverslag-bijeenkomst op 23 april 2013 een toelichting gegeven op het proces met betrekking tot 

de organisatieontwikkeling door de directeur-bestuurder en OR. Aan de orde kwam de gang van zaken rond 

het ontslag van medewerkers als gevolg van de heffingen. De accountant was ook aanwezig bij deze 

vergadering. Hij heeft het accountantsverslag nader toegelicht en een toelichting gegeven op de nieuwe 

richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ 645). 

Huurders Belangen Vereniging  

De RvC-leden die op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) in de RvC zitting hebben, 

hebben periodiek contact met de HBV (bijvoorbeeld door het bijwonen van een vergadering van de HBV). 

Ook heeft een afvaardiging van de RvC met de HBV een wandeling door Biddinghuizen gemaakt.  
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De RvC heeft met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag over 2012 van de Huurders Belangen 

Vereniging (HBV).  

 

10.4 Ondernemingsraad 

Op 4 september 2013 heeft een delegatie van de RvC een ontmoeting met een delegatie van de OR gehad, 

waarin ervaringen en meningen zijn uitgewisseld. Er is onder andere teruggeblikt op het proces wat onder 

andere leidde tot het ontslag van medewerkers als gevolg van de heffingen. Het overleg tussen RvC en OR 

wordt door beide organen als zinnig ervaren en zal worden voortgezet. 

 

10.5 Besluiten en Gespreksonderwerpen RvC 

 

In 2013 zijn in de RvC onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

Jaarverslag, jaarrekening stichting OFW en jaarverslag RvC 2012 

Jaarrekeningen BV’s van OFW 2012 

Managementletter, accountantsverslag en controleverklaring 

Begroting 2014 en meerjarenbegroting stichting OFW 

Aanpassing uitgangspunten meerjarenbegroting, aanpassing projectenplanning 

Organisatieontwikkeling 

Geactualiseerd treasurystatuut 

Treasuryjaarplan, -maatregelen en liquiditeitsbegroting + evaluatie dienstverlening 

treasuryadviesbureau 

Prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder 

Beoordeling financiële positie door WSW en CFV + oordeelsbrief ministerie Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties 

Verbeterplan CFV 

Benchmarkgegevens van het CFV Corporatie in Perspectief 

Risico-inventarisatie ten aanzien van maatschappelijk vastgoed 

Aan- en verkoop van woningen/garages 

Verkoop perceel grond Dronten-Oost 

Kwartaalrapportages  

Beleidsplan 

Inschrijfbeleid 

Actualiseren Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

Visitatie 

Jaarlijks overleg met belanghebbenden: stakeholdersdebat voorjaar 2014 (o.a. uitkomsten visitatie) 

Afwegingskader voor investeringen in nieuwbouw van sociale huurwoningen 

Modernisering Chaletwoningen en Greente-Zuid (en afronding modernisering Dronten-Centrum en 

Lucernehof) 

Nieuwbouw De Gilden 

Europese, landelijke, lokale ontwikkelingen van invloed op de woningmarkt, woningcorporaties en 

meer specifiek op OFW 

Expertmeeting, convenant en prestatieafspraken tussen gemeente Dronten en OFW 

Ontmoeting B&W gemeente Dronten, RvC en directeur-bestuurder 

Jaarverslag Huurders Belangen Vereniging 

Bezoek met directeur-bestuurder van complexen en projecten van OFW 

Kennismaking voorzitters Flevolandse RvC’s 

Bijeenkomst (oud) bestuurs- en RvC-leden 

Ontmoeting met de ondernemingsraad 
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Einde RvC-lidmaatschap in 2013 van M. Siliakus en F.D. van Kuik. Per 1 januari 2014: benoeming 

P.H.M. Huijsmans en A.J. Kerkvliet. Herbenoeming H.L. van Boven. L.M. Bouwmeester wordt 

voorzitter en M.J.A. Visser wordt vicevoorzitter (dit vicevoorzitterschap rouleert jaarlijks) 

Deskundigheidsbevordering RvC 

Zelfevaluatie van de RvC 

 

De RvC heeft in 2013 de volgende besluiten genomen (op de website van OFW zijn uitgangspunten te lezen 

die de RvC en bestuurder bij het nemen van besluiten in ogenschouw nemen): 

 

Goedkeuringsbesluiten RvC 2013: 

Aanpassing uitgangspunten meerjarenbegroting als gevolg van het regeerakkoord Rutte II 

Vaststelling beleidsplan 'Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen' 2012-2017 

Prestatieafspraken 2013 

Verkoop perceel grond Dronten-Oost 

Jaarrekening en jaarverslag 2012 

Geactualiseerd Treasurystatuut 

Begroting 2014 en Verbeterplan CFV 

Aankoop woning Schouwstraat 13, Dronten 

Verkoop 93 garages 

Onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan WSW (als bedoeld in artikel 30 Reglement van 

Deelneming) 

Begroting 2014 

Prestatieafspraken 2014 

Treasuryjaarplan en -maatregelen 2014 

Aankoop Schouwstraat 21 in Dronten  

Verkoop deel gezondheidscentrum Beursplein 9 Dronten 

 

Overige besluiten RvC 2013: 

Vaststellen jaarverslag RvC over 2012 

Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC voor het over het verslagjaar 2012 gevoerde beleid 

Benoeming RvC-lid op voordracht HBV de heer A.J. Kerkvliet per 1 januari 2014 

Benoeming RvC-lid de heer P.H.M. Huijsmans per 1 januari 2014 

Herbenoeming RvC-lid H.L. van Boven per 1 januari 2014 

Benoeming M.J.A. Visser als vicevoorzitter per 1 januari 2014 (voor de duur van 1 jaar) 

Benoeming L.M. Bouwmeester-den Broeder als voorzitter per 1 januari 2014 

Aanpassing RvC-reglement ten aanzien van vicevoorzitterschap 

Wijziging (her)benoemingsprocedure RvC-lid 

 

10.6 Beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 

Gedurende 2012 is de RvC door de directeur-bestuurder meegenomen in de actualisatie van het beleidsplan 

van OFW dat dateerde uit 2007. In de RvC-vergadering in november 2012 is het beleidsplan ‘Samen werken 

aan kansrijk en duurzaam wonen’ 2012-2017 voorlopig vastgesteld en in de RvC-vergadering van februari 

2013 (na consultatie van de stakeholders en een verdere aanscherping en aandacht voor de nieuwe 

werkelijkheid waarin corporaties opereren) door de RvC goedgekeurd. 

 

10.7 Prestatieafspraken 

De RvC werkt al behoorlijk wat jaren met prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder. 

Prestatieafspraken bieden de RvC een kader om toezicht te houden op het beleid en het functioneren van de 

directeur-bestuurder, zij bieden inzicht in de realisatie van de ambities en doelstellingen van OFW en geven 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/131
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handvaten voor het inrichten van de kwartaalrapportage waarbij verantwoording wordt afgelegd over de 

realisatie van de afgesproken prestaties. 

 

De prestatieafspraken betreffen voor de RvC relevante acties uit de begroting van 2013 (die weer zijn 

afgeleid van de doelstellingen uit het beleidsplan van OFW). In de prestatieafspraken voor 2010 is, op 

aanbeveling van de visitatiecommissie destijds, de aansluiting tussen beleidsplan en prestatieafspraken voor 

het eerst gemaakt. Bij de prestatieafspraken van 2012 is dit verder vervolmaakt. Tijdens de visitatie in 2013 

heeft de visitatiecommissie geconcludeerd dat de onderdelen van de beleidscyclus nu goed op elkaar zijn 

afgestemd.  

OFW heeft inmiddels de beleidscyclus gedigitaliseerd waarbij het beleidsplan, de begroting en het 

jaarverslag op elkaar aansluiten.  

 

De directeur-bestuurder heeft gedurende het jaar in de RvC-vergaderingen steeds verantwoording afgelegd 

(onder meer middels de kwartaalrapportages) over de voortgang en realisatie van de prestatieafspraken. 

 

10.8 Toezicht op verbindingen 

De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen en deelnemingen die de stichting OFW heeft. 

Via de kwartaalrapportages en de RvC-vergaderingen is de RvC in 2013 over deze verbindingen 

geïnformeerd, dan wel heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden. Middels het jaarverslag en de 

geconsolideerde jaarrekening is hierover verantwoording afgelegd door de directeur-bestuurder aan de RvC. 

 

10.9 Naleving wet- en regelgeving 

In de oordeelsbrief van het Ministerie over verslagjaar 2012 werd aangegeven dat OFW een perceel grond 

meer dan tien jaar in bezit heeft zonder dat dit een (woning)bouwbestemming heeft. Dit is niet toegestaan. 

Begin 2013 heeft de RvC de verkoop van het perceel grond goedgekeurd. De grond is op 11 april 2013 aan 

de nieuwe eigenaar geleverd. OFW heeft nu geen grond meer in haar bezit zonder woonbestemming.  

 

10.10 Governancecode 

We onderschrijven de Aedescode en de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties. De codes 

bevatten normen voor goed bestuur en goed toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële 

beheersing. De Governancecode is gekoppeld aan de Aedescode, waarmee de code onderdeel is van de 

lidmaatschapseisen van brancheorganisatie Aedes.  

 

De normen/principes uit de Governancecode waar OFW niet aan voldoet of van afwijkt, zijn te lezen op de 

website van OFW. Hier is in 2013 ten opzichte van 2012 niets in gewijzigd.  

 

10.11 Risicomanagement 

In 2013 besteedde de RvC onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement (op de OFW-

site is de meer algemene informatie daarover te lezen): 

 Op 21 november 2012 heeft de RvC het Treasury jaarplan 2013 en de te nemen treasury-

maatregelen besproken en goedgekeurd.  

 Door onder andere veranderde regelgeving (zoals met betrekking tot derivaten) is het treasurystatuut 

geactualiseerd. Het treasuryadviesbureau heeft hierbij geadviseerd; de accountant heeft het (met 

name ten aanzien van de AO/IC) getoetst. 

 De RvC heeft een Treasury training gevolgd. 

 Het treasuryadviesbureau dat OFW begeleidt in de uitvoering van treasuryactiviteiten wordt periodiek 

getoetst en geëvalueerd.  

 De RvC heeft de managementletter en het accountantsverslag ontvangen en besproken met de 

directeur-bestuurder. 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_5199_1%20a%20Organisatiestructuur%20+%20bvs.pdf
http://www.ofw.nl/publicaties/organisatie/6/29
http://www.ofw.nl/publicaties/organisatie/6/30
http://www.aedesnet.nl/
http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/126
http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/134
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 De uitgangspunten van de meerjarenprognose zijn als gevolg van onder andere het regeerakkoord 

van Rutte II en de aangescherpte criteria van de sectorinstituten aangepast. 

 In de meerjarenprognose voor 2015 t/m 2019 is een drietal scenario’s doorgerekend (het 

basisscenario waarop de meerjarenprognose is gebaseerd en twee alternatieven). Ook is een 

vergelijking gemaakt met de voorgaande meerjarenprognose. 

 In de begrotings-bijeenkomst op 20 november 2013 (met RvC, directeur-bestuurder, OR en MT) 

kwamen in een presentatie onder andere het effect van de verhuurdersheffing en heffing 

saneringssteun en de financiële positie van OFW aan de orde. Ook zijn trends, scenario’s en 

anticiperende maatregelen met betrekking tot de koopmarkt, huurmarkt, het huurbeleid, 

maatschappelijk vastgoed en bouwkostenontwikkeling besproken. 

 OFW heeft naar aanleiding van de Toezichtbrief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een 

verbeterplan opgesteld. 

 Er is een afwegingskader voor investeringen in nieuwbouw van sociale huurwoningen opgesteld. 

 In 2014 stelt de RvC een auditcommissie in. 

 

10.12 Visitatie en stakeholdersbijeenkomst 

Woningcorporaties zijn verplicht zich vierjaarlijks te laten visiteren. In 2013 vond de derde visitatie plaats bij 

OFW. De visitatiecommissie (onder voorzitterschap van prof. dr. P. Boelhouwer) heeft de stakeholders van 

OFW met behulp van enquêtes en gesprekken bevraagd en vele documenten doorgrond om zich een beeld 

te vormen van de maatschappelijke prestaties van OFW. 

 

De RvC heeft met genoegen kennisgenomen van het visitatierapport dat met een gemiddelde van een 7,2 

een positief en evenwichtig beeld geeft van de maatschappelijke prestaties tussen 2009 en 2012. De 

commissie heeft in zijn algemeenheid een positieve ontwikkeling in het presteren waargenomen. In het 

jaarverslag van OFW leest u de details over de uitkomsten en aanbevelingen. 

 

OFW gaat op individuele basis het gesprek aan met de stakeholders over de door hun aangegeven 

specifieke aandachtspunten. Daarnaast vindt op 5 maart 2014 voor de zevende keer de jaarlijkse 

stakeholdersbijeenkomst plaats waar onder meer de uitkomsten en aanbevelingen uit het visitatierapport aan 

de orde komen. De RvC kijkt uit naar deze bijeenkomst en is daar, evenals de directeur-bestuurder, het MT, 

de OR en medewerkers van OFW, bij aanwezig. 

 

De RvC stelt het erg op prijs dat de stakeholders zich bij OFW betrokken voelen en daarom de moeite 

hebben genomen om mee te werken aan de visitatie. 

 

10.13 Geschillenadviescommissie 

In 2013 is één geschil aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd waarover de commissie een advies 

heeft uitgebracht aan het bestuur. Dit advies is overgenomen door het bestuur. In de kwartaalrapportages is 

de RvC op de hoogte gebracht over het geschil en de aard daarvan.  

 

10.14 Samenstelling RvC en onafhankelijkheid leden 

De RvC van OFW bestond op 31 december 2013 uit vijf personen (3 mannen en 2 vrouwen), allen 

onafhankelijk in de zin van de Governancecode voor woningcorporaties. In de bijlage bij dit verslag zijn de 

personalia van de RvC en directeur-bestuurder gevoegd. 

 RvC-lid (op voordracht van de HBV) en tevens voorzitter de heer Siliakus heeft op 31 december 
2013 afscheid genomen vanwege het einde van zijn zittingstermijn.  

 Per 31 december 2013 is ook de heer Van Kuik afgetreden.  

 De heren Kerkvliet (op voordracht van de HBV) en Huijsmans, beide uit de gemeente Dronten, zijn 
de nieuwe RvC-leden. Zij zijn na een openbare wervings- en selectieprocedure voor een periode van 
vier jaar per 1 januari 2014 benoemd. 
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 Tot en met 31 december 2013 was mevrouw Bouwmeester vicevoorzitter, per 1 januari 2014 is zij 
voorzitter. Mevrouw Visser is voor een periode van een jaar (van 1 januari t/m 31 december 2014) 
benoemd als vicevoorzitter (het vicevoorzitterschap rouleert jaarlijks).  

 De heer Van Boven was op 31 december 2013 aftredend en is per 1 januari 2014 herbenoemd voor 
een periode van vier jaar.  

 

10.15 Integriteit 

De Governancecode, statuten, de integriteitscode/klokkenluidersregeling en het reglement van de RvC 

bevatten bepalingen betreffende het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling tussen de 

woningcorporatie en RvC-leden/directeur-bestuurder. 

 

Er hebben in 2013 geen transacties plaatsgevonden en de RvC-leden en directeur-bestuurder hadden geen 

nevenfuncties waarbij er sprake was van (een schijn van) belangenverstrengeling tussen OFW en de 

directeur-bestuurder of de RvC. 

 

10.16 Functioneringsgesprekken en zelfevaluatie RvC 

De individuele leden van de RvC zijn, zoals ieder jaar gebruikelijk is, in 2013 beoordeeld op hun 

functioneren. Het betrof zowel een toekomstgericht als een terugblikkend functioneringsgesprek waarbij de 

voorzitter en het RvC-lid elkaar wederzijds beoordelen. Daarnaast had de RvC op 4 september 2013 een 

RvC-breed evaluatiegesprek met betrekking tot het eigen functioneren van de RvC. Zowel de 

functioneringsgesprekken als de zelfevaluatie hebben plaatsgevonden met als uitgangspunt de 

aanbevelingen van de VTW en de Governancecode voor woningcorporaties.  

 

Tijdens de zelfevaluatie van de RvC is stilgestaan bij de gevoerde werkwijze, de onderlinge verhoudingen, de 

verdere professionalisering, wijze van deskundigheidsbevordering en het rooster van aan- en aftreden (zie 

verder onder ‘Samenstelling RvC’). Er is daarnaast besloten om in 2014 een audit- commissie op te richten. 

Tevens is besloten dat het roulerend vicevoorzitterschap jaarlijks per eerstvolgende 1 januari aanvangt (dit 

was de eerstvolgende RvC-vergadering na de zelfevaluatie).  

 

10.17 Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening 

In 2013 heeft de RvC de volgende activiteiten ondernomen om haar deskundigheid te bevorderen: 

 De RvC heeft op basis van de stukken van OFW (zoals de begroting en meerjarenprognose) de 

training ‘Financieel beleid voor Toezichthouders’ gevolgd. De training is vormgegeven op en rondom 

de begroting 2014 van OFW. 

 Een afvaardiging van de RvC is aanwezig geweest bij VTW-bijeenkomsten (waaronder ‘Wij toetsen 

ons toezicht’). 

 Een RvC-lid is naar de VTW workshop: ‘De werkgeverstaken van de RvC’ geweest.  

 Een RvC-lid heeft een cursus met betrekking tot de jaarverslaggeving gevolgd. 

 De adjunct manager Wonen heeft aan de RvC een demonstratie van het huurdersportaal en de 

reparatieverzoekenmodule op de OFW-site gegeven.  

 Een RvC-lid heeft workshops van de Governance University gevolgd. 

 Een RvC-lid is naar het VTW-seminar ‘Aansprakelijkheid van toezichthouders woningcorporaties’ 

geweest. 

 Een RvC-lid heeft van de leergang Leadership Meetings Ernst & Young de bijeenkomsten 

‘Commissaris en Strategie’ en ‘Commissaris en Aansprakelijkheid’ bijgewoond. 

 De manager Bedrijfsvoering heeft voor de RvC een Treasury training verzorgd. 

 De jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC. 

 Een afvaardiging van de RvC is aanwezig geweest bij de bewonersavonden (over het jaarverslag en 

de begroting) van OFW. 
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De leden van de RvC hebben (naast reguliere (vergader)stukken) in 2013 kennisgenomen van de 

belangrijkste (digitale) publicaties van Aedes, de VTW, de Woonbond, de door OFW samengestelde 

knipselkrant, de e-nieuwsbrief van OFW en het bewonersblad ‘Vizier’ van OFW . 

10.18 Accountant 

KPMG Accountants NV is na een accountantsselectie in 2010 door de RVC benoemd tot nieuwe accountant 

vanaf verslagjaar 2011. De benoeming geldt voor vier jaar.  

 

De verrichte werkzaamheden in 2013 zijn geëvalueerd (zoals jaarlijks gebruikelijk is). De (inhoudelijke) 

evaluatie van de werkzaamheden van de accountant in 2012 geven het volgende beeld: 

 De managementletter en het accountantsrapport over 2012 zijn duidelijk. Het ‘dashboard’ in de 

managementletter en het accountsrapport geven een korte en duidelijke samenvatting. 

 De nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 645 heeft veel consequenties voor de jaarrekening 

2012 betekend. KPMG heeft zich op een constructieve en pragmatische wijze opgesteld, waardoor 

dit voor de voortgang van de jaarrekening 2012 geen gevolgen heeft gehad. 

 De samenwerking met de controlemedewerkers, accountant en OFW is soepel verlopen. De kwaliteit 

van het controleteam is door OFW als goed beoordeeld. 

 KPMG heeft in de RvC-vergadering van april 2013 een presentatie gegeven, waarin de jaarrekening 

2012 werd toegelicht.  

 KPMG heeft als aanvullende opdracht (gerelateerd aan de controlewerkzaamheden) de AO/IC van 

het inkoop- en aanbestedingsstatuut getoetst. Het resultaat was een goede rapportage met relevante 

opmerkingen. 

 De assurancerapporten inzake het BBSH (met betrekking tot de dVi-verantwoording, het 

maatschappelijk vastgoed en de inkomenstoets bij woningtoewijzingen) zijn pas begin juli 2013 

afgegeven (dit moest voor 1 juli), terwijl de stukken tijdig ter beschikking waren gesteld door OFW. 

Dit heeft te maken met de wijze van toepassing van de controlevoorschriften uit het 

accountantsprotocol door KPMG. Dit protocol is door het ministerie in overleg met de 

accountantsorganisatie NBA vastgesteld. Lange tijd was intern bij KPMG onduidelijk hoe met de 

‘onmogelijke eisen’ uit het controleprotocol moest worden omgegaan. 

 KPMG heeft gedurende 2013 blijk gegeven van zijn deskundigheid en kennis van de sector. 

 

De RvC beoordeelt het resultaat van de uitvoering van de werkzaamheden positief. De opdracht voor de 

controlewerkzaamheden voor verslagjaar 2013 wordt derhalve gecontinueerd. 

 

In 2013 heeft Ernst & Young advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting voor 2011. 

 

10.19 Werkgeversrol RvC 

De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben, zoals ieder jaar, in december 2013 een beoordelings-

/evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder gevoerd.  

 

De directeur-bestuurder heeft een vast dienstverband. De bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt 

geïndexeerd met de CAO loonsverhogingen. Besloten is hier voor 2013 en 2014 vanaf te zien. Per 1 januari 

2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. De minister heeft voor woningcorporaties 

specifieke regelgeving afgekondigd (de zogenaamde beloningsstaffel). Tegen deze beloningsstaffel hebben 

de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Nederlandse Vereniging Bestuurders 

Woningcorporaties (NVBW) een rechtszaak gevoerd, met als gevolg dat de beloningsstaffel is aangepast in 

december 2013. De ontwikkelingen hieromtrent zijn gevolgd en de effecten van de nieuwe regeling worden in 

2014 nader bekeken. 
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10.20 Commissarissenhonorering 

Het totaalbedrag van de commissarissenhonorering bedroeg in 2013 totaal 45.000 euro. In de jaarrekening is 

de commissarissenhonorering gespecificeerd weergegeven.  

 

10.21 Werkorganisatie 

Helaas heeft OFW als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen dit jaar afscheid moeten nemen van een 

aantal medewerkers. Helaas waren gedwongen ontslagen niet te vermijden. De zorgvuldige wijze waarop dit 

pijnlijke proces is vormgegeven en de veerkracht en inzet van de medewerkers en de directeur-bestuurder 

worden zeer gewaardeerd door de RvC. 

 

10.22 Goedkeuring jaarverslag en decharge 

De RvC heeft kennisgenomen van het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening van OFW 

over het jaar 2013. Het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening is in opdracht van de 

RvC door KPMG gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft zich 

over de uitkomst van het onderzoek door KPMG laten informeren en is tot de conclusie gekomen dat het 

jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening een getrouw beeld geven van de activiteiten en 

de financiële positie van OFW. 

 

Als voorzitter van de RvC van OFW besluit ik daarom met het volgende. De RvC keurt de door de directeur-

bestuurder vastgestelde jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag over 2013 goed. De 

RvC besluit de directeur-bestuurder decharge te verlenen. 

 

Tot slot bedankt de RvC de bestuurder en de werkorganisatie voor de in 2013 geleverde prestaties. Met 

vereende kracht, en niet zonder pijnlijke ingrepen, is het gelukt om een aantal ombuigingen tot stand te 

brengen die er toe leiden dat OFW een financieel gezonde corporatie blijft, zonder dat dit ten koste gaat van 

de kwaliteit die aan de huurders wordt geleverd. 

Ook gaat onze dank uit naar de RvC-leden Marcel Siliakus en Fred van Kuik die eind december afscheid 

hebben genomen. Zij hebben beiden veel voor OFW betekend. 

 

Dronten, 23 april 2014 

L.M. Bouwmeester-den Broeder,       

Voorzitter Raad van Commissarissen,       

Oost Flevoland Woondiensten   
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11 JAARREKENING 2013 

Kengetallen (geconsolideerd) 

 

Boekjaar 2013 2012 2011 

Aantal verhuureenheden:    

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.410 4.338 4.362 

- Verkoop 15 13 16 

- Sloop 0 0 13 

- Samenvoeging 4 0 0 

- Aankoop 0 32 2 

- Oplevering nieuwbouw 39 53 3 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.430 4.410 4.338 

    

- Verzorgingshuis  76 76 76 

- CAH-studenteneenheden 280 280 280 

Overige woongebouwen 356 356 356 

Bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed 22 21 20 

Garages 168 170 172 

Overige verhuureenheden 190 191 192 

Totaal verhuureenheden 4.976 4.957 4.886 

    

Woningen in aanbouw (ultimo boekjaar) 37 22 48 

    

Algemeen % % % 

    

1. Huurderving uitgedrukt in een percentage 

van de huren en vergoedingen    

- woningen 

- woningen en bedrijfsruimten       

 

 

0,95 

1,26 

 

 

0,69 

1,03 

 

 

0,73 

1,07 

    

2. Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar 

uitgedrukt in een percentage van de huren  

 

63,42 

 

82,58 

 

68,88 

    

 € € € 

3. Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar per 

verhuureenheid 

 

3.768 

 

4.654 

 

3.850 

    

 % % % 

4.   Solvabiliteit   6,2 7,6 6,8 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2013 

in duizenden euro’s, na resultaatbestemming 
Activa  2013 2012 
Vaste Activa      
      
Materiële vaste activa      
Sociaal vastgoed in exploitatie 1.1 278.222  262.047  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie 

 
1.2 

 
1.644 

  
17.609 

 

Onroerende en roerende zaken 
ten dienste van de exploitatie 

 
1.3 

 
2.836 

  
3.126 

 

  
 

 
 

 

   282.702  282.782 
Vastgoedbeleggingen      
Commercieel vastgoed in 
exploitatie 

 
2.1 

 
10.791 

  
11.928 

 

Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 
2.2 

 
2.393 

  
2.699 

 

 
  

 
 

 

   13.184  14.627 
Financiële vaste activa      
Latente belastingvorderingen 3.1 591  633  
Leningen u/g 3.2 187  0  
 

  
 

 
 

   778  633 
   

 
 

 

Totaal vaste activa   296.664  298.042 
      
Vlottende Activa      
Voorraden 
Vastgoed bestemd voor verkoop 

 
4.1 

 
423 

  
139 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

 
4.2 

 
309 

  
309 

 

Overige voorraden 4.3 85  615  
  

 
 

 
 

   817  1.063 
Onderhanden projecten 5  0  52 
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren 6.1 613  534  
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 
6.2 

 
0 

  
149 

 

Overige vorderingen 6.3 326  432  
Overlopende activa 6.4 7  104  
  

 
 

 
 

   946  1.219 
      
Liquide middelen 7  3.684  5.103 
      
Totaal vlottende activa   5.447  7.437 
   

 
 

 

Totaal activa   302.111  305.479 
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Passiva  2013 2012 
Groepsvermogen 8     

Eigen vermogen   18.748  23.069 

      
Voorzieningen      

Voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen 

 
9.1 

 
1.144 

  
2.380 

 

Voorziening latente 
belastingverplichtingen 

 
9.2 

 
1.023 

  
896 

 

  
 

 
 

 

Totaal voorzieningen   2.167  3.276 

      
Langlopende schulden      

Schulden/leningen 
kredietinstellingen 

 
10.1 

 
255.018 

  
249.063 

 

Verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 
10.2 

 
2.455 

  
2.758 

 

Overige schulden 10.3 4.429  3.164  

  
 

 
 

 

Totaal langlopende schulden   261.902  254.985 

      
Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen 11.1 9.046  9.758  

Schulden aan leveranciers  1.297  5.311  

Belastingen en premies sociale 
verzekering 

 
11.2 

 
2.362 

  
1.641 

 

Overlopende passiva 11.3 6.589  7.439  

  
 

 
 

 

Totaal kortlopende schulden   19.294  24.149 

   
 

 
 

Totaal passiva   302.111  305.479 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 

in duizenden euro’s 

  2013 2012 
      
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten 14.1 29.561  27.937  
Opbrengsten servicecontracten 14.2 758  669  
Netto verkoopresultaat 
vastgoedportefeuille 

14.3 1.094  1.154  

Geactiveerde productie eigen 
bedrijf 

 280  541  

Overige bedrijfsopbrengsten 14.4 633  614  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfsopbrengsten   32.326  30.915 
   

 
 

 

Bedrijfslasten      
Afschrijvingen op materiële vaste 
activa en vastgoedportefeuille 

15.1 8.201  7.552  

Overige waardeveranderingen van 
materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen 

15.2 5.854  -2.209  

Lonen en salarissen 15.3 2.478  2.599  
Sociale lasten  337  348  
Pensioenlasten 15.4 436  438  
Onderhoudslasten 15.5 3.070  3.130  
Leefbaarheid  72  67  
Lasten servicecontracten  626  609  
Bijzondere waardeverandering van 
vlottende activa 

15.6 0  245  

Overige bedrijfslasten 15.7 4.756  3.584  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfslasten   25.830  16.363 
   

 
 

 

Bedrijfsresultaat   6.496  14.552 
Niet- gerealiseerde 

waardveranderingen 

vastgoedportefeuille  

 
 

16 

 
 

 
 

-51 

  
 

-254 

      
Financiële baten en lasten      
Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

17.1 49  138  

Waardeveranderingen 
verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

17.2 43  212  

Rentelasten en soortgelijke kosten 17.3 -10.540  -10.333  
  

 
 

 
 

Totaal financiële baten en lasten   -10.448  -9.983 
   

 
 

 

Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
belastingen 

  -4.003  4.315 

      
Belastingen  18  318  59 
   

 
 

 

Groepsresultaat na belasting    -4.321  4.256 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 

in duizenden euro’s 
  2013 2012 
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Bedrijfsresultaat  6.496  14.552 
Aanpassingen voor:     

 Afschrijvingen 8.201  7.552  

 Waardeveranderingen materiële vaste 

activa, vastgoedbeleggingen en vlottende 

activa 

5.854  -2.209  

 Mutatie overige schulden -225  -207  

Veranderingen in werkkapitaal:     

 Voorraden 246  1.564  

 Onderhanden projecten 52  -52  

 Vorderingen 273  100  

 Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 

-4.143  4.013  

 
 

 
 

 

  10.258  10.761 

    
 

   
 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  16.754  25.313 

     

Betaalde interest  -10.540  -10.333  

Ontvangen interest 49  138  

Betaalde belasting naar de winst -149  0  

 
 

 
 

 

  -10.640  -10.195 

  
 

 
 

Saldo kasstroom uit operationele 
activiteiten 

 6.114  15.118 

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Investeringen in materiële vaste activa:     

 Sociaal vastgoed in exploitatie -592  -26.962  

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie 

-13.929  -3.772  

 Onroerende zaken ten dienste van de 

exploitatie 

-248  -286  

Investeringen in vastgoedbeleggingen:     

 Commercieel vastgoed in exploitatie 0  -4.388  

 Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

255  132  

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie 

0  628  

Desinvesteringen in materiële vaste activa 695  480  
Investeringen in financiële vaste activa -187  0  
 

 
 

 
 

Saldo kasstroom uit investerings-
activiteiten 

 -14.006  -34.168 

     
Transporteren  -7.892  -19.050 
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Transport  -7.892  -19.050 
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Opname langlopende schulden  22.965  25.000  
Aflossing langlopende schulden  -17.010  -6.558  
Terugbetaling verplichting verkocht 
voorwaarden 

-260  -133  

Ontvangsten schulden kredietinstellingen  0  4.554  
Terugbetaling schulden aan 
kredietinstellingen 

-712  0  

Ontvangsten overige schulden 1.490  0  
     
 

 
 

 
 

Saldo kasstroom uit financierings-
activiteiten 

 6.473  22.863 

  
 

 
 

Mutatie liquide middelen  -1.419  3.813 
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2013 

 

Algemeen  

 

Toegelaten instelling 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW), gevestigd aan de Noord 47 te Dronten, is een stichting met de status 

van toegelaten instelling conform artikel 70 eerste lid van de Woningwet. Het werkgebied van OFW betreft 

conform artikel 4 van de statuten: de gemeente Dronten. 

 

Toegepaste standaarden 

Conform de in het Besluit beheer sociale huursector geformuleerde eisen voor toegelaten instellingen is de 

jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

behoudens enige uitzonderingen van specifieke aard. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is Richtlijn 

645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting opgenomen die nadere interpretatie geeft aan de in Titel 9 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke 

modellen voor de balans en winst-en-verliesrekening opgenomen. Richtlijn 645 geeft uitsluitend regels voor 

sectorspecifieke aangelegenheden. Voor de overige aangelegenheden zijn de algemeen geldende richtlijnen 

van toepassing. 

 

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting zoals van kracht voor boekjaren vanaf 1 januari 2012.  

 

Verslaggevingsperiode  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.  

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar OFW zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 

verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 

gaat met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. 

 

In de jaarrekening worden naast juridische verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verantwoord, die 

kunnen worden gekwantificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Een feitelijke 

verplichting is gekoppeld aan het besluitvorming- en communicatieproces rondom projectontwikkeling en 

herstructurering.  

 

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 

het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet 
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meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de 

waarde.  

 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten 

worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de 

koper.  

De “Beleidsregels toepassing WNT’ zijn van toepassing op de toelichting van de uitkeringen van de 

topfunctionarissen. 

 

De gemelde bedragen in de jaarrekening worden gepresenteerd in duizenden euro’s (de functionele valuta), 

tenzij anders vermeld. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij 

anders vermeld. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn 

naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en 

vereisen schattingen en veronderstellingen: 

 Sociaal vastgoed in exploitatie:  

Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de 

bedrijfswaarde ten behoeve van de minimum waarderingsregel. De uitgangspunten van de 

bedrijfswaarde zijn gebaseerd op interne beleidsvoornemens. Deze beleidsvoornemens komen 

onder meer tot uitdrukking in het strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw en technische 

meerjaren-onderhoudsbegroting waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van verhuur of 

verkoop, levensduur en kwaliteits- en huurniveaus. 

 Commercieel vastgoed in exploitatie:  

Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de 

marktwaarde in verhuurde staat ten behoeve van de minimum waarderingsregel. De marktwaarde in 

verhuurde staat is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen, zoals de te hanteren 

disconteringsvoet, kwaliteit huurders en contractverlengingen en, -opzeggingen, markthuren en 

leegwaarde. Deze veronderstellingen zijn mede tot stand gekomen in afstemming met een externe 

deskundige. 

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (onder materiële vaste activa en 
onder vastgoedbeleggingen):  

Bepaling van het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen 

nieuwbouw en transformatie ten behoeve van het bepalen en treffen van een voorziening voor 

onrendabele investeringen en herstructureringen. Voornoemde verplichtingen worden in de 

jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern 

geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen door de toegelaten 

instelling en haar verbonden partijen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 

stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw- en moderniseringsprojecten. 

Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het goedkeuringsbesluit van de Raad van 

Commissarissen (RvC) in het besluitvormingsproces van OFW. De financiële impact van 

voornoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie. De realisatie kan 

onder meer wijzigen als gevolg van wettelijke procedures, aanpassingen in voorgenomen 

bouwproductie en in prijsniveau van leveranciers en daadwerkelijke verkoopprijzen. 

 Vastgoed bestemd voor de verkoop en Voorraad grond- en ontwikkelposities:  
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Bij de bepaling van de verwachte reële waarde van de voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop 

en grond- en ontwikkelposities worden uitgangspunten gedefinieerd. De uitgangspunten betreffen 

onder meer de verkoopwaarde aan de hand van referentietransacties, de kans op toekomstige 

ontwikkelmogelijkheden en de huidige onderhoudsstaat.  

 Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de bepaling van de belastingpositie (inclusief 
latente belastingpositie):  

Dit betreft met name de uitgangspunten en veronderstellingen met betrekking tot het onderscheid 

tussen onderhoudskosten en investeringen alsmede de voor de waardering van de belastingpositie 

gehanteerde prognose van toekomstige verwachte fiscale resultaten. 

 

Grondslagen voor consolidatie  

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van OFW en haar groepsmaatschappijen en 

andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend danwel waarover de 

centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin OFW een meerderheidsbelang 

heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling 

of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële 

stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken.  

 

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop 

beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie 

betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.  

 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, 

evenals de binnen de Groep gemaakte winsten en verliezen. De groepsmaatschappijen zijn integraal 

geconsolideerd. 

 

Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in verbindingen waarbij krachtens een 

regeling tot samenwerking met andere deelnemers er sprake is van gezamenlijk zeggenschap (de 

zogenaamde joint ventures). 

 

Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar punt 21 Financiële 

vaste activa. 

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te bepalen posten. 

Financiële instrumenten omvatten ook in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Deze worden door de stichting gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de 

economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant 

zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de 

definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. 

 

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken 

eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 

 

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 

verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten 

op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
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Gekochte leningen 

De overige gekochte leningen worden, gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieve rentemethode verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

 

Verstrekte leningen 

Verstrekte leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 

rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden. 

 

Afgeleide financiële instrumenten  

Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting 

onder het kostprijs hedge model wordt toegepast.  

 

Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. 

Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van toekomstige 

transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra 

de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst-en-verliesrekening, wordt de met het 

afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de 

winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie 

leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief past de stichting de kostprijs van dit actief aan 

met de afdekkingsresultaten die nog niet in de winst-en-verliesrekening zijn verwerkt. 

 

Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De 

cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening 

was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties 

plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of 

het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet 

langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, maar het financiële instrument niet wordt 

verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. Dan dient het financiële instrument tegen kostprijs of 

lagere marktwaarde te worden verwerkt. 

 

Voorwaarden aan hedge accounting 

De stichting documenteert de hedgerelaties en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast 

te stellen dat er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges. De 

effectiviteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument met 

de afgedekte positie. Indien sprake is van een overhedge wordt de hiermee samenhangende waarde op 

basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

In contracten besloten afgeleide instrumenten  

Besloten afgeleide instrumenten in contracten worden door de stichting niet afgescheiden van het 

basiscontract en niet apart verantwoord, maar toegelicht onder het betreffende balanshoofd. 

 

Classificatie vastgoed naar typologie 

Sociaal vastgoed omvat de woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed.  

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsonroerend 

goed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De huurtoeslaggrens is 

een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de Minister van BZK wordt vastgesteld. 
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Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 

waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de 

bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 

aangaande de staatsteun voor toegelaten instellingen. 

De classificatie heeft plaatsgevonden naar de stand per 31 december van het verslagjaar. 

 

Kwalificatie sociaal vastgoed 

Het beleid van OFW is gericht op het duurzaam instandhouden van sociale huurwoningen voor de primaire 

doelgroep van beleid. De totale portefeuille sociaal vastgoed is op basis van bovenstaand beleid 

gekwalificeerd als bedrijfsmiddel. 

 

Materiële vaste activa 

Sociaal vastgoed in exploitatie 

Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen danwel lagere actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de 

bedrijfswaarde.  

 

Kasstroomgenererende eenheid 

Het interne beleid en de bedrijfsvoering van OFW is gericht op sturing van de waarde van de onroerende en 

roerende zaken in exploitatie op basis van de onderhoudstechnische indeling. De complexindeling (zijnde de 

kasstroomgenererende eenheid) sluit hierbij aan. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden berekend volgens lineaire methode op basis van de economische levensduur. De 

volgende economische levensduren worden gehanteerd:  

 

Component:    Economische levensduur: 

 Casco, installaties, inventaris:   40-50 jaar 

 WKO-installaties:    25 jaar 

 Garages:     40-50 jaar 

Op grond wordt niet afgeschreven. 

Uitgaven na eerste verwerking  

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van 

de kasstroomgenererende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten. Bij uitgaven na eerste 

verwerking dient de beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder waardeveminderingsverlies te 

zijn gebaseerd op de kasstroomgenererende eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking 

op hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten lasten van de winst-en-verliesrekening verantwoord 

als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’. 

 

Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien zij 

de gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van 

de winst-en-verliesrekening gebracht. 

 

Bedrijfswaarde 

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige 

exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de 

kasstroomgenererende eenheden inclusief de netto kasstroom bij afstoten van de activa aan het einde van 

de gebruiksduur. Onder punt 1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie zijn de gehanteerde veronderstellingen en 

uitgangspunten nader toegelicht. 
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Terugneming bijzondere waardeverminderingen  

Indien er indicaties bestaan en wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere 

waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van het actief 

teruggenomen echter niet hoger dan de boekwaarde zou zijn indien geen bijzondere waardeverminderingen 

voor het actief zou zijn verantwoord. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreffen ingrijpende investeringen in bestaande 

complexen en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Waardering vindt plaats tegen bestede kosten en 

toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder 

aftrek van de per project geschatte noodzakelijk geachte voorziening voor niet-gedekte kosten en risico’s op 

basis van de bedrijfswaarde. De beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder 

waardeverminderingsverlies dient te zijn gebaseerd op de kasstroomgenererende eenheid waartoe de 

nieuwe op te nemen onroerende zaken gaan behoren. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten lasten van 

de winst-en-verliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille’. 

 

Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend aan kwalificerende activa. De geactiveerde rente wordt 

berekend tegen het éénjaars-Euribortarief plus een procent. De noodzakelijk geachte voorziening wordt 

bepaald op het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw, 

woningverbetering en herstructurering. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op 

het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 

Hiervan is sprake wanneer uitingen door OFW zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 

stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw-, woningverbetering of 

herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het goedkeuringsbesluit van de Raad 

van Commissarissen (RvC) in het besluitvormingsproces van OFW. 

 

Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project 

per saldo opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen aan de 

creditzijde van de balans. 

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als 

een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven.  

 

 

De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd:  

 

 Bedrijfsruimten   :  20 jaar 

 Meubilair   :  10 jaar 

 Plantenbakken, hydrocultuur :  3 jaar 

 Apparatuur en machines :  5-10 jaar 

 Automatisering   :  3-7 jaar 

 Bedrijfsauto’s   :  5 jaar 

 Aanhangwagens  :  10 jaar 
 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien ze de gebruiksduur van het object verlengen. Indien 

er geen sprake is van verlenging van de gebruiksduur worden de onderhoudsuitgaven (ineens) ten laste van 

de winst- en verliesrekening gebracht. 
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Vastgoedbeleggingen 

 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen danwel lagere actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de 

marktwaarde in verhuurde staat, welke is toegelicht in hoofdstuk 2.1 in de toelichting van de balans.  

 

Kasstroomgenererende eenheid 

Het interne beleid en de bedrijfsvoering van OFW is gericht op sturing van de waarde van de onroerende en 

roerende zaken in exploitatie op basis van de onderhoudstechnische indeling. De complexindeling (zijnde de 

kasstroomgenererende eenheid) sluit hierbij aan. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden berekend volgens lineaire methode op basis van de economische levensduur. De 

volgende economische levensduren worden gehanteerd: 

  

 Component   : Economische levensduur 

 Casco, installaties, inventaris : 40-50 jaar 

 WKO-installaties  : 25 jaar 

 Garages   :  40-50 jaar 
 

Op grond wordt niet afgeschreven. 

 

Uitgaven na eerste verwerking  

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van 

de kasstroomgenererende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten. Bij uitgaven na eerste 

verwerking dient de beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder waardeverminderingsverlies te 

zijn gebaseerd op de kasstroomgenererende eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking 

op hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten lasten van de winst-en-verliesrekening verantwoord 

als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’. 

 

Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien ze 

de gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van 

de winst-en-verliesrekening gebracht. 

 

Marktwaarde in verhuurde staat 

De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de 

relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop OFW actief is. De aannames aangaande de 

geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van OFW die rusten op het 

vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd 

op gegevens van de markt waarop  OFW actief is. Onder punt 2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie zijn 

de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten nader toegelicht. 

 

Terugneming bijzondere waardeverminderingen  

Indien er indicaties bestaan en wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere 

waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van het actief 

teruggenomen echter niet hoger dan de boekwaarde zou zijn indien geen bijzondere waardeverminderingen 

voor het actief zou zijn verantwoord. 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  

De onroerende zaken die in het kader van een regeling verkoop onder voorwaarden zijn overgedragen aan 

een derde en waarvoor OFW een terugkooprecht of -plicht kent worden gewaardeerd tegen actuele waarde 
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zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste verwerking). De actuele waarde na eerste 

verwerking is de marktwaarde op basis van de regeling verkoop onder voorwaarden. 

 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtwaarde wordt aan de creditzijde van de balans onder de 

langlopende schulden een terugkoopverplichting opgenomen. Deze schuld is een inschatting, gebaseerd op 

de reële waardeontwikkeling van het achterliggende actief. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks 

gewaardeerd in overeenstemming met de contractvoorwaarden. 

 

De waardemutaties in onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks in de winst-en-

verliesrekening in de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille” verantwoord. De 

waardemutaties inzake de terugkoopverplichting worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening in de 

post “Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” 

verantwoord. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreffen ingrijpende investeringen in bestaande 

complexen en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Waardering vindt plaats tegen bestede kosten en 

toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder 

aftrek van de per project geschatte noodzakelijk geachte voorziening voor niet-gedekte kosten en risico’s op 

basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder 

waardeverminderingsverlies dient te zijn gebaseerd op de kasstroomgenererende eenheid waartoe de 

nieuwe op te nemen onroerende zaken gaan behoren. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten lasten van 

de winst-en-verliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille’. 

 

Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend aan kwalificerende activa. De geactiveerde rente wordt 

berekend tegen het één-jaars-Euribortarief plus een procent. De noodzakelijk geachte voorziening wordt 

bepaald op het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw, 

woningverbetering en herstructurering. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op 

het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 

Hiervan is sprake wanneer uitingen door OFW zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 

stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw-, woningverbetering of 

herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het goedkeuringsbesluit van de Raad 

van Commissarissen (RvC) in het besluitvormingsproces van OFW. 

 

Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project 

per saldo opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen aan de 

creditzijde van de balans. 

 

Financiële vaste activa 

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële 

instrumenten.  

 

Voorraden 

Vastgoed bestemd voor de verkoop 

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen die ultimo 

boekjaar nog niet zijn verkocht en woningen vanuit het bestaande bezit (‘sociaal vastgoed in exploitatie’) ter 

verkoop worden aangeboden en daardoor niet meer voor verhuur beschikbaar zijn.  De voorraad 

opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt gewaardeerd tegen de bestede kosten en toegerekende kosten van 

het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering, inclusief geactiveerde rente, dan 

wel lager verwachte opbrengstwaarde. De voorraad woningen vanuit het bestaande bezit ter verkoop wordt 
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gewaardeerd tegen de boekwaarde op het moment van uit verhuur nemen van de woningen dan wel lager 

verwachte opbrengstwaarde. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 

Op moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen, vindt 

overheveling plaats van voorraad grond- en ontwikkelposities naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de 

verkoop. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop betreffen investeringen in bouwterreinen en 

bouwwerken voor eigen rekening en risico bestemd voor de verkoop. De investeringen worden bij de start als 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop geclassificeerd. Wanneer eenheden verkocht zijn, wordt 

dat deel van de investering als onderhanden projecten geclassificeerd.  

 

In de waardering van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop worden de kosten die direct 

betrekking hebben op het project (zoals personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project, 

kosten van grond en terreinen), de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en 

toewijsbaar zijn aan het project (onder meer verzekeringskosten, kosten van ontwerp en technische 

assistentie en rente op schulden over het tijdvak dat aan het project kan worden toegerekend) en andere 

kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, begrepen. Verwachte verliezen 

op vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening als 

last verwerkt. 

 

Voorraad materialen 

De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengst waarde.  

 

Voorraad grond- en ontwikkelposities  

De voorraad grond- en ontwikkelposities wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde en bijkomende kosten. 

Op moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt 

overheveling plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie/vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor de verkoop/onderhanden projecten. Als de grond- en ontwikkelposities een zodanige 

waardevermindering ondergaan dat de opbrengst waarde lager is dan de geactiveerde kosten, dan wordt 

deze waardevermindering ten laste van het resultaat verantwoord. Hiertoe wordt de waarde van de grond- en 

ontwikkelposities periodiek getoetst aan de marktwaarde. 

 

Onderhanden projecten 

In de waardering van onderhanden projecten worden de kosten die direct betrekking hebben op het project 

(zoals personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project, kosten van grond en terreinen), 

de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project 

(onder meer verzekeringskosten, kosten van ontwerp en technische assistentie en rente op schulden over 

het tijdvak dat aan het project kan worden toegerekend) en andere kosten die contractueel aan de 

opdrachtgever kunnen worden toegerekend, begrepen. De toerekening van opbrengsten, kosten en 

winstneming op onderhanden projecten geschiedt naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van 

het werk (‘percentage of completion’-methode) per balansdatum op basis van de tot de balansdatum 

gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Uitgaven die verband houden 

met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, worden als activa verwerkt indien 

het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten. Verwachte verliezen op 

onderhanden projecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening als last verwerkt. De 

gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op het onderhanden projecten. Indien op 

projectniveau de gedeclareerde termijnen de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project per saldo 

opgenomen onder de kortlopende schulden aan de creditzijde van de balans. 

 

Vorderingen  

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële 

instrumenten. 
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Groepsvermogen 

Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. 

 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële 

verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met betrekking tot deze 

financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.   

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Een voorziening wordt in de balans 

opgenomen, wanneer: 

 sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden; en 

 een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van die verplichting; en 

 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 
 

Voorzieningen voor onrendabele investeringen en herstructureringen 

Voor de toelichting van de waarderingsgrondslag voor het bepalen van de voorziening voor onrendabele 

investeringen en herstructureringen wordt verwezen naar de post ‘vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie’. Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, 

wordt het project per saldo opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen aan de 

creditzijde van de balans. De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Langlopende schulden 

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 

Voor de post “Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden” wordt verwezen naar hetgeen 

onder “Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden” is opgenomen. 

 

Kortlopende schulden 

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 

 

Opbrengstverantwoording 

Huuropbrengsten 

Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten. 

Huuropbrengsten worden lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen gedurende de looptijd van de 

huurovereenkomst. De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders verhoogd in overeenstemming met 

het huurbeleid van OFW. 

 

Opbrengsten servicecontracten 

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders ter dekking van gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt 

verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de 

lasten servicecontracten. 

 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

Het netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille bevat de posten verkoopresultaat bestaand bezit en 

verkoopresultaat koopprojecten. 

 

Verkoopresultaat bestaand bezit 

De post verkoopresultaat bestaand bezit betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 

gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de boekwaarde met betrekking tot de verkochte 
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huurwoningen. Opbrengsten uit de verkoop van onroerende zaken worden in de winst- en verliesrekening 

verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, de 

inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten betrouwbaar 

kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van aanhoudende managementbetrokkenheid bij de 

onroerende zaken.  

Opbrengsten van de verkochte huurwoningen worden verantwoord op het moment van juridische levering 

(passeren transportakte). 

 

Verkoopresultaat koopprojecten 

De post verkoopresultaat koopprojecten betreft het saldo van de netto omzet koopprojecten, de wijziging in 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten, en het uitbesteed werk. 

 

Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden project, 

worden de projectopbrengsten en -kosten als opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening verwerkt 

naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het 

contract overeengekomen opbrengsten vermeerderd met eventuele opbrengsten op grond van meer- of 

minderwerk, claims en vergoedingen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen 

worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald.  

 

De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht , wordt bepaald aan de hand van de 

tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien 

het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de 

projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk 

kan worden verhaald. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de winst - en 

verliesrekening opgenomen. 

 

De wijziging in vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten bestaat uit de 

opgenomen bestede kosten en resultaatverantwoording in het betreffende jaar met betrekking tot 

onderhanden projecten waarop in mindering, de gefactureerde termijnen van de opgeleverde onderhanden 

projecten zijn gebracht en uit de opgenomen bestede kosten en verwachte verliezen in het betreffende jaar 

met betrekking tot vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. 

 

De omzet van de verkochte nieuwbouwkoopwoningen wordt verantwoord bij oplevering van een (deel)project 

en bestaat uit de gefactureerde termijnen onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven 

omzetbelasting. Kosten uitbesteed werk betreft de direct aan de onderhanden projecten toerekenbare 

kosten. 

 

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 

De toe te rekenen interne directe kosten en rente in het kader van financiering ten behoeve van vastgoed in 

ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden hieronder verantwoord. 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

De post overige bedrijfsopbrengsten betreft de vergoedingen voor Warmte-Koude-Opslag, duurzame stroom, 

inschrijfgelden, vergoeding voor de glasverzekering en overige opbrengsten.   

 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen met betrekking tot sociaal en commercieel 

vastgoed in exploitatie (aankopen en renovatie) en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming van 

een bijzondere waardevermindering. 
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Personeelsbeloningen/pensioenen 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan 

het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum 

nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 

premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover 

sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde 

premies. 

 

Onderhoudslasten 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

plaatsgevonden. Onder deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud, 

verhuisonderhoud, reparatieonderhoud en preventief onderhoud verantwoord. 

Het onderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het 

materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de 

kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare 

kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief, dan wel wettelijke 

vereisten. 

 

Belastingen 

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, 

behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden 

opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. 

 

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting 

over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de 

vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op 

verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over 

voorgaande jaren verschuldigde belasting. 

 

Voor latente belastingen wordt een vordering danwel een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen 

tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de 

fiscale boekwaarde van die posten. 

 

Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de 

toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil danwel 

compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere 

verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee 

samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de  financiële vaste activa 

indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder 

de voorzieningen. De latenties worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 

bedrijfsresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op 

ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de posten van het werkkapitaal en posten van de 

winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 

operationele activiteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het 

kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met 

betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest 
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(opgenomen onder operationele activiteiten). Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden 

verantwoord als kostprijshedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte 

balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, 

worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is 

beëindigd. 

 

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA  

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 

 

Stand per 1 januari 2013:  

 Aanschafprijs 308.227 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -46.180 

 
 

 Boekwaarde  262.047 

 
 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie. 592 

 Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 27.574 

 Desinvesteringen -911 

 Afschrijvingen desinvestering 218 

 Afschrijvingen -7.322 

 Waardeverminderingen  -5.020 

 Terugneming van waardeverminderingen 292 

 Overheveling van commercieel vastgoed  naar sociaal vastgoed 752 

 
 

 Saldo 16.175 

 
 

  
Stand per 31 december 2013:  

 Aanschafprijs 336.234 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -58.012 

 
 

 Boekwaarde 278.222 

 
 

 

Woningen bestemd voor de verkoop op korte termijn 

Het aantal woningen behorend tot het sociaal vastgoed in exploitatie, welke zijn geclassificeerd voor de 

verkoop bedraagt 493. Het aantal woningen, dat naar verwachting komend jaar verkocht zal worden, 

bedraagt 20. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt € 2.500; de boekwaarde van 

deze woningen bedraagt € 999. 

 

Hypothecaire zekerheden 

Het sociaal vastgoed in exploitatie is (nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen onder borging van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft hierbij het recht van 

eerste hypotheek. Voor deze borgstelling wordt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligo per 

lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met geborgde 

leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar bestaande 

obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” opgenomen. 
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Bedrijfswaarde 

De actuele waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de bedrijfswaarde en bedraagt     

€ 373.910 (2012: € 396.749). Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de 

kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de 

geschatte resterende looptijd van de kasstroomgenererende eenheden. 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn 

gedurende de resterende levensduur van de kasstroomgenererende eenheid. De kasstroomprognoses zijn 

ontleend aan de intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van vijf jaar 

behoudens de verwachte kosten van planmatig onderhoud. De kosten van planmatig onderhoud worden 

gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren is 

uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede 

genormeerde lastenniveaus.  

 

De bepaling van de restwaarde van de grond is gebaseerd op het huidige gebruik van de grond. De 

restwaarde van de grond aan het eind van de exploitatieduur is gebaseerd op de reële waarde onder aftrek 

van de te maken kosten sloop/bouwrijp maken en herhuisvesting en bedraagt € 14 voor grondgebonden 

woningen en € 10 voor appartementen (prijspeil ultimo 2013). De reële waarde is gebaseerd op een 

vergelijkbare grond(kavel) geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met verwachte 

sloopkosten en kosten van uitplaatsing. 

 

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden voorts de volgende parameters: 

 jaarlijkse huurverhoging (inclusief harmonisatie) in 2014 van 3,96% en 2015 t/m 2018 2,5% en vanaf 
2019 2%; 

 meer huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen is geen rekening gehouden; 

 jaarlijkse huurderving van 1% van de huuropbrengsten; 

 jaarlijkse stijgingen van de exploitatielasten/beheerkosten en onderhoudslasten in 2014 t/m 2018 2% 
en vanaf 2019 3%, belastingen en verzekeringen over de gehele looptijd 2% geïndexeerd; 

 de verhuurdersheffing is voor de periode 2014 t/m 2017 opgenomen conform de in wet opgenomen 
bedragen, vanaf 2018 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2%; deze stijging is 
gebaseerd op de verwachte stijging van de WOZ-waarde; 

 verwacht economische levensduur van de complexen, waarbij uitgegaan wordt van een minimale 
levensduur van 15 jaar; 

 disconteringsvoet van 5,25%; 

 kasstromen worden verdisconteerd uitgaande van het medionummerando model; 

 de restwaarde is gedisconteerd opgenomen op basis van de actuele (sociale) grondprijs, onder 
aftrek van sloop- en uitplaatsingskosten en een jaarlijkse verhoging van 2%. 

 

Waardeverminderingen 

De waardeverminderingen in 2013 zijn het gevolg van de aanzienlijke daling van de bedrijfswaarde van het 

sociaal vastgoed in exploitatie. Deze daling is het gevolg van de verhuurdersheffing. De wetgeving voor de 

verhuurdersheffing is vanaf 2 juli 2013 definitief geworden. Om die reden is rekening gehouden met de 

verhuurdersheffing in de berekening van de bedrijfswaarde.  
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1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 

Stand per 1 januari 2013:   

 Aanschafprijs  20.569 

 Cumulatieve waardeverminderingen  -2.960 

  
 

 Boekwaarde  17.609 

  
 

Mutaties in het boekjaar:   

 Investeringen  11.712 

 Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie  -27.574 

 Overboeking voorziening voor onrendabele investeringen en 

herstructureringen 

  

-1.236 

 Terugnemingen van waardeverminderingen  2.217 

 Waardeverminderingen  -1.084 

  
 

 Saldo  -15.965 

  
 

Stand per 31 december 2013:   

 Aanschafprijs  4.707 

 Cumulatieve waardeverminderingen  -3.063 

  
 

 Boekwaarde  1.644 

  
 

 

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie een bedrag ad      

€ 28 aan bouwrente geactiveerd (2012: € 109). Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een 

gemiddelde rentevoet gehanteerd van 0,5 procent (2012: 2,15%). 

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
 

 Bedrijfs-
gebouwen 

Inventaris Vervoer-
middelen 

Totaal 

Stand 1 januari 2013:     

 Verkrijgingprijzen 2.403 3.334 683 6.420 

 Cumulatieve afschrijvingen (inclusief 

bijzondere waardeverminderingen 

 
-284 

 
-2.475 

-535 -3.294 

 
    

 Boekwaarde 2.119 859 148 3.126 

 
    

Mutaties in het boekjaar:     

 Investeringen  0 219 29 248 

 Desinvesteringen 0 0 0 0 

 Afschrijvingen -121 -359 -58 -538 

 
    

 Saldo -121 -140 -30 -290 

 
    

     
Stand per 31 december 2013:     

 Verkrijgingprijzen 2.403 3.553 712 6.668 

 Cumulatieve afschrijvingen (inclusief 

bijzondere waardeverminderingen) 

 
-405 

 
-2.834 

 
-593 

 
-3.832 

 
    

 Boekwaarde 1.998 719 119 2.836 
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2 VASTGOEDBELEGGINGEN 

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 

Stand per 1 januari 2013  

 Aanschafprijs 15.513 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -3.585 

 
 

 Boekwaarde  11.928 

 
 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Investeringen in commercieel vastgoed in exploitatie 0 

 Desinvesteringen in commercieel vastgoed in exploitatie -2 

 Overboeking van vastgoed bestemd voor verkoop 0 

 Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 

 Afschrijvingen -341 

 Terugneming van waardeverminderingen  11 

 Waardeverminderingen -53 

 Overheveling van commercieel vastgoed naar sociaal vastgoed -752 

 
 

 Saldo -1.137 

 
 

Stand per 31 december 2013:  

 Aanschafprijs 14.759 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -3.968 

 
 

 Boekwaarde 10.791 

 
 

 

Woningen bestemd voor de verkoop op korte termijn 

Het aantal woningen behorend tot het commercieel vastgoed in exploitatie, die zijn geclassificeerd voor de 

verkoop bedraagt 23. Het aantal woningen, dat naar verwachting komend jaar verkocht zullen worden, is 

nihil.  

 

Hypothecaire zekerheden 

Het commercieel vastgoed in exploitatie is gedeeltelijk gefinancierd met leningen zonder borging van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een deel van het commercieel vastgoed (drie 

gezondheidscentra, de verloskundigenpraktijk en de plintruimte in de WoonArk) waren geborgd gefinancierd 

tot 1 januari 2011. Dit vastgoed valt onder de overgangsregeling van het WSW. 

 

Het commercieel vastgoed is voor een bedrag van € 2 miljoen met hypothecaire zekerheden bezwaard.  

 

Actuele waarde (marktwaarde in verhuurde staat) 

De actuele waarde van de commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde en bedraagt 

€ 14.175. 

 

De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de 

relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop OFW actief is.  

De op de markt, waarop OFW actief is, zijn gebaseerde aannames en uitgangspunten zijn tot stand gekomen 

in samenwerking met een extern taxateur.  

Jaarlijks wordt minimaal 1/3 van het  bezit getaxeerd door een externe taxateur.  
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Bedrijfswaarde 

De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op bedrijfswaarde bedraagt  

€ 18.285. 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 1.1 van de toelichting. 

2.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

   

Stand per 1 januari 2013   

 Contractprijs (verkochte woningen)  3.053 

 Cumulatieve waardeveranderingen   -354 

  
 

Boekwaarde per 1 januari 2013  2.699 
   

Mutaties in het boekjaar:   

 Overboeking van vastgoed bestemd voor de verkoop  -255 

 Waardeveranderingen  -51 

  
 

Saldo  -305 
 
 

  

Stand per 31 december 2013:   
Contractprijs (verkochte woningen)  2.798 

 Cumulatieve waardeveranderingen   -405 

  
 

Boekwaarde per 31 december 2013  2.393 
  

 

Het aantal woningen opgenomen onder ‘Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden’ bedraagt 19 (2012: 

21).  

 

 

3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

3.1 Latente belastingvorderingen 

 

Sinds 1 januari 2008 is de toegelaten instelling voor al haar activiteiten onderworpen aan 

vennootschapsbelasting. Tot 2008 was de toegelaten instelling alleen voor haar commerciële activiteiten 

onderworpen aan vennootschapsbelasting. De integrale belastingplicht betekent dat woningcorporaties een 

fiscale openingsbalans moesten opstellen waarbij alle activa en passiva voor de marktwaarde op 

1 januari 2008 zijn opgenomen. Daarover zijn in een vaststellingsovereenkomst sectorbrede afspraken 

gemaakt met de Belastingdienst (de zogenaamde VSO2). Naast afspraken over de 

openingsbalanswaardering bevat de VSO2 een aantal afspraken over de wijze waarop het fiscale resultaat 

moet worden berekend in een aantal sectorspecifieke gevallen, zoals bij combiprojecten. De toegelaten 

instelling heeft de VSO2 op 22 april 2009 ondertekend. De VSO2 heeft een looptijd tot en met 1 december 

2012. Na deze periode wordt de VSO2 stilzwijgend voor steeds één jaar verlengd, tenzij een van de partijen 

vóór 1 december heeft opgezegd. De VSO2 is door de Belastingdienst noch door OFW opgezegd vóór 1 

december 2012 en derhalve van toepassing op het jaar 2013.  

Vastgoed dat OFW al op 1 januari 2008 bezat wordt op grond van VSO2 op de openingsbalans gewaardeerd 

op een percentage van de WOZ-waarde. Daarna verkregen vastgoed wordt fiscaal in beginsel gewaardeerd 

op kostprijs verminderd met afschrijvingen. Bij de fiscale waardering van vastgoed is verder van belang dat 

de fiscale afschrijvingslast wettelijk beperkt is.  

Leningen en derivaten zijn aan de hand van een van de VSO2 deel uitmakende rentecurve op de fiscale 

openingsbalans per 1 januari 2008 gewaardeerd op marktwaarde.  

De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt: 
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 Latente 
belasting-

vorderingen 

  

Stand per 1 januari 2013: 633 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Afboeking ten laste van het resultaat 42 

 
 

Stand per 31 december 2013 591 
 

 

 

Inzake het tijdelijke verschil voor de premie herfinanciering (ontvangen op 31 december 2007) voor een deel 

van de uitstaande leningenportefeuille is een latente belastingvordering van € 591 gevormd.   

Van de latente belastingvordering is een bedrag van € 38 (2012: € 42) naar verwachting verrekenbaar binnen 

één jaar. 

 

Fiscaal wordt een voorziening onderhoud gevormd. De onderhoudsvoorziening op de fiscale balans bedraagt 

€ 4.092 (2012: € 3.516). De latente belastingverplichting bedraagt € 1.023 (2012:  

€ 896). Dit is gebaseerd op een tarief van 25 procent. Onder de post 9.2 voorziening latente 

belastingverplichtingen is dit bedrag opgenomen. 

 

De latente belastingvorderingen en verplichtingen zijn nominaal opgenomen.  

 

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het sociaal en commercieel vastgoed bedraagt nominaal  

€ 235 miljoen (2012: € 247 miljoen). De fiscale waarde van dit vastgoed is hoger dan de boekwaarde. Dit 

heeft betrekking op  vastgoed dat naar verwachting de komende jaren blijvend zal worden verhuurd 

waardoor het niet fiscaal afwikkelt. De fiscale waarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 524 miljoen. 

De boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 289 miljoen. De latente belastingvordering 

bedraagt nominaal € 59 miljoen (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde). Omdat 

onzekerheid bestaat omtrent de realisatie van deze latente belastingvordering is deze voorzichtigheidshalve 

niet gewaardeerd. 

 

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het sociaal vastgoed waarvan verwacht wordt dat deze in de 

komende vijf jaar verkocht zal worden bedraagt € 6,1 miljoen. De fiscale waarde van dit vastgoed is hoger 

dan de boekwaarde. De gewaardeerde latente belastingvordering bedraagt nominaal € 1,5 miljoen. De 

gemiddelde looptijd bedraagt drie jaar. Omdat onzekerheid bestaat omtrent de realisatie van deze latente 

belastingvordering is deze voorzichtigheidshalve niet gewaardeerd. 

 

De fiscale winst over 2013 is berekend op € 7,9 miljoen (zie toelichting onder post 18 belastingen). De fiscale 

winst van 2013 van € 7,9 miljoen kan verrekend worden met de opgebouwde fiscale verliezen.  

Voorzichtigheidshalve is per jaareinde 2013 de uit voorgaande jaren te compenseren belasting voor een 

bedrag van cumulatief € 5,0 miljoen niet als vordering opgenomen, omdat onzeker is of binnen de wettelijke 

verjaringstermijn van negen jaar voldoende fiscale winsten kunnen worden gerealiseerd om het totaal 

opgebouwd verlies te compenseren.  
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3.2 Leningen u/g 

 

  

  

Stand per 1 januari 2013:  

 Aanschaffingsprijs 0 

 Cumulatieve waardeverminderingen 0 

 
 

 Boekwaarde 0 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Verstrekkingen 187 

 Aflossingen 0 

 Waardeveranderingen 0 

 
 

 Saldo  

  

Stand per 31 december 2013  

 Aanschaffingsprijs 187 

 Cumulatieve waardeverminderingen 0 

 
 

 Boekwaarde 187 

 
 

 

De post leningen u/g betreft uitgezette gelden. Deze leningen zijn aan de Stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting verstrekt ten behoeve van startersleningen. In 2013 heeft een storting in het 

corporatiefonds van de SVN van € 80 plaatsgevonden. Hierover wordt een rente vergoed gebaseerd op één-

maands depositorente van de BNG. In 2013 zijn vier startersleningen (€ 108) verstrekt.  

Gedurende de eerste drie jaar wordt over deze startersleningen geen rente vergoed. Na drie jaar wordt een 

rente vergoed gebaseerd op het NHG-rentetarief. Voor de leningen zijn voor € 108 zekerheden verkregen in 

de vorm van Nationale Hypotheek Garantie. De looptijd van de leningen is 30 jaar. 

 

4 VOORRADEN 

4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop  

 

 2013 2012 
   
Kosten vastgoed bestemd voor de verkoop 423 139 
Voorziening 0 0 
 

  

 423 139 
 

  

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop per jaareinde 2013 betreft drie teruggekochte woningen 

(2012:1) verkocht onder voorwaarden. 

4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop  

 

 2013 2012 
   
Kosten vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop  309 309 
Voorziening 0 0 
 

  

 309 309 
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4.3 Overige voorraden  

 

 2013 2012 
   
Kosten grond- en ontwikkelposities  76 826 
Voorziening grond- en ontwikkelposities 0 -245 
Onderhoudsmaterialen 9 34 

 
  

 85 615 
 

  

 

De post ‘grond- en ontwikkelposities’ betreft de grondlocatie ten behoeve van (toekomstige) 

ontwikkelingsprojecten die nog niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs danwel de lagere opbrengstwaarde. De marktwaarde is gebaseerd op de externe danwel 

interne uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo boekjaar. Deze interne toetsing is 

gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkelmogelijkheden 

(waaronder bestemmingswijzigingen etc). 

 

 

5 ONDERHANDEN PROJECTEN 

 

 2013 2012 
   
Geactiveerde kosten, toegerekende winsten verminderd met voorziene 
verliezen 

0 52 

Af: gedeclareerde termijnen kopers 0 0 
 

  

 0 52 
 

  

   
Waarde van verricht werk < gefactureerde termijnen 0 52 

 

6 VORDERINGEN 

6.1 Huurdebiteuren 

 

 2013 2012 
   
Actieve contracten 473 385 
Niet actieve contracten 404 392 
 

  

 877 777 
Af: voorziening voor oninbaarheid 264 243 
 

  

 613 534 
 

  

6.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 2013 2012 
   
Vennootschapsbelasting 0 149 
 

  

 0 149 
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6.3 Overige vorderingen 

 

 2013 2012 
   
Overige vorderingen op huurders 97 159 
Overige vorderingen 229 273 
 

  

 326 432 
 

  

6.4 Overlopende activa 

 

 2013 2012 
   
Overig 7 104 
 

  

 7 104 
 

  

 

7 LIQUIDE MIDDELEN 

 

 2013 2012 
   
Vrij opneembare banktegoeden 3.682 5.103 
Kasgelden 2 0 
 

  

 3.684 5.103 
 

  

 

8 GROEPSVERMOGEN 

 

Eigen vermogen 

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de 

enkelvoudige jaarrekening. 

 

 

9 VOORZIENINGEN 

9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

 

Stand per 1 januari 2013  2.380 
   

Mutaties in het boekjaar   

 Overboeking naar Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie 

  

1.236 
  

 

Stand per 31 december 2013  1.144 
  

 

 

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten. Het bedrag van de voorziening dat 

naar verwachting binnen één jaar afwikkelt is nihil. Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting na 

meer dan vijf jaar afwikkelt is nihil. 
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9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

 

   

Stand per 1 januari 2013  896 
   

Mutaties in het boekjaar   

 Toevoeging ten laste van resultaat  127 
  

 

Stand per 31 december 2013  1.023 
  

 

 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.1 van de toelichting. 

 

 

10 LANGLOPENDE SCHULDEN 

10.1 Schulden/leningen overheid en schulden/leningen kredietinstellingen 

 

 Schulden / 
leningen 
krediet 

instellingen 

  

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 258.821 

Af: aflossingsverplichting komend jaar 9.758 

 
 

Stand per 1 januari 2013 249.063 
  
Mutaties in boekjaar:  

 Nieuw opgenomen leningen 22.965 

 Aflossingen -17.722 

 Mutatie roll-overlening 0 

 Overige mutaties -712 

 
 

Saldo 5.955 
 

 

 

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 

 
264.064 

Af: aflossingsverplichting komend jaar 9.046 

 
 

Stand per 31 december 2013 255.018 

 
 

Looptijd van:  

1-5 jaar 81.582 

> 5 jaar 172.436 
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De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen: 

 Schulden / 
leningen 
krediet 

instellingen 

  

Vastrentende leningen 181.364 

Variabel rentende leningen 58.700 

Basisrenteleningen 24.000 

 
 

Stand per 31 december 2013 264.064 

 
 

 

De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd danwel tot het 

renteherzieningsmoment. Voor een overzicht van deze renteherzieningmomenten wordt verwezen naar punt 

12 van de toelichting. Het risico van deze leningen betreft: 

 

 op het moment van renteherziening indien die hoger danwel lager is dan de oude contractrente, 

 de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met 
een hogere danwel lagere rente.  

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en 

een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag 

geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd 5 jaar bedraagt. Na 5 jaar dient 

een nieuwe liquiditeitsopslag met de bank overeengekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige 

basisrenteleningen bedraagt tussen 0,11% en 0,46%. 

 

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van rente-instrumenten, 

bedraagt 3,4 procent (2012: 3,7%). 

 

De rente van de variabel rentende leningen (zogeheten roll-over leningen) zijn alle gebaseerd op 3-maands 

en 6-maands Euribor. De rente van de roll-over leningen kent een spread van 2 tot en met 26 punten boven 

Euribor.  

 

Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen bedraagt € 281 miljoen  

(2012: € 255 miljoen). 

 

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2013 € 2,5 miljoen  

(2012: € 6,5 miljoen) en de rente 3-maands Euribor plus 1,25 procent.  

 

Over het boekjaar beliep de rentelast inzake de renteswaps € 1.656 (2012: € 1.240). Gecombineerd met de 

rentelast over de leningenportefeuille ad € 8.844 bedraagt de effectieve vermogenskostenvoet 4,0% (2012: 

4,2%). 

 

Looptijd 

De duration (gewogen gemiddelde rentetypische looptijd) van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2013 

7,5 jaar (2012: 8,0 jaar). 
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10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 

 Verplichtingen 
uit hoofde van 

onroerende 
zaken 

verkocht 
onder 

voorwaarden 

  
Stand per 1 januari 2013 2.758 
  
Mutaties 2013:  

 Verminderingen a.g.v. terugkoop -260 

 Waardemutatie terugkoopverplichting -43 

 
 

Stand per 31 december 2013 2.455 
 

 

 

OFW heeft ultimo 2013 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 19 woningen 

(2012: 21 woningen). De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij de 

overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoopverplichting wordt rekening 

gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met 

derde. 

10.3 Overige schulden 

 

 Overige 
schulden 

  
Stand per 1 januari 2013 3.164 
  
Mutaties 2013:  

 Subsidie educatief centrum 1.490 

 Vrijval subsidie educatief centrum -16 

 Vrijval premie herfinanciering  -209 

 
 

Saldo 1.265 

  

 
 

Stand per 31 december 2013 4.429 
 

 

Looptijd van:  
< 1 jaar 213 
1-5 jaar 224 
> 5 jaar 3.992 

 

In 2007 is een premie vanwege herfinanciering van bestaande leningen o/g ontvangen. Deze premie wordt 

jaarlijks toegerekend op basis van het verloop van de geherfinancierde leningen. Per 31-12-2013 bedraagt 

het saldo van de herfinancieringspremie € 2,955 miljoen. 

In 2013 heeft OFW een subsidie van de gemeente Dronten voor het educatief centrum in Biddinghuizen 

ontvangen. Deze subsidie  wordt in veertig jaar, rekening houdend met een jaarlijkse stijging van 2% ten 

gunste van het resultaat gebracht. Indien de huurovereenkomst van het peuterspeelzaalwerk of de 

bibliotheek tussentijds beëindigd wordt, geldt er een terugbetalingsverplichting.  
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11 KORTLOPENDE SCHULDEN 

11.1 Schulden aan kredietinstellingen 

 

 2013 2012 
   
Kortlopend deel langlopende schulden 9.046 9.758 
 

  

 9.046 9.758 
 

  

11.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

 2013 2012 
   
Omzetbelasting 2.286 1.555 
Loonheffing 76 86 
 

  

 2.362 1.641 
 

  

11.3 Overlopende passiva 

 

 2013 2012 
   
Niet vervallen rente op leningen 4.631 4.688 
Vervallen rente leningen 0 535 
Rente rekening courant / derivaten 212 210 
Vooruit ontvangen huren  803 613 
Te betalen vakantiedagen / jubilea 121 158 
Nog te betalen aan projecten en planmatig onderhoud 534 848 
Individuele huurtoeslag 0 213 
Te betalen accountantskosten 34 18 
Overige 254 156 
 

  

 6.589 7.439 
 

  

 

12 FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

 

Algemeen 

OFW maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 

stichting blootstelt aan marktrisico, reële waarde renterisico, kasstroomrenterisico en prijsrisico, kredietrisico 

en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft OFW een beleid inclusief een stelsel van limieten en 

procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten 

en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken. 

 

OFW zet afgeleide financiële instrumenten in, waaronder interest rate swaps, om risico’s te beheersen. 

Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden. 

 

Kredietrisico 

Omdat huren in beginsel voorafgaand aan de huurperiode worden voldaan en sprake is van een grote 

diversiteit, is het kredietrisico voor de core business van OFW zeer beperkt. Voor het overige is geen sprake 

van concentratie van vorderingen bij één of enkele debiteuren. 
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Het maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling loopt bedraagt € 1,7 miljoen, bestaande uit de 

financiële vaste activa (€ 0,8 miljoen) en de vorderingen op korte termijn (€ 0,9 miljoen).  

 

Liquiditeitsrisico 

OFW heeft een concentratie van langlopende leningen bij twee financiers (BNG en NWB). Dit zijn beide 

overheidsbanken. Hierdoor wordt dit risico laag ingeschat. OFW maakt voor de korte termijn financiering 

gebruik van meerdere banken. 

 

Renterisco 

OFW loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en schulden met 

variabele renteafspraken loopt OFW risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen, met betrekking tot 

vastrentende vorderingen en schulden loopt OFW risico’s over de marktwaarde. Bij één procent rentestijging 

of –daling stijgt of daalt de marktwaarde van de leningen met circa € 14 miljoen. 

Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft OFW interest rate swaps afgesloten, waarbij 

de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente. 

 

Rentederivaten 

OFW heeft renterisico’s afgedekt door het afsluiten van een aantal rente-instrumenten. Dit betreft: 

 10 renteswaps (‘plain vanilla’) 

 4 basisrenteleningen  
 

Renteswaps 

Ultimo 2013 heeft de toegelaten instelling de volgende renteswaps: 

 

Start-

datum 

Eind-

datum 

Bedrag Vaste 

rente 

Variabele 

rente 

Tegen-

partij 

Hedge 

1-9-2005 1-9-2017 € 4 mln. 4,06% Euribor (3-

maands) 

ABN-

AMRO 

Roll-over 

NWB € 4 mln. 

15-5-2006 2-5-2016 € 5 mln. 4,085% Euribor (3-

maands) 

ABN-

AMRO 

Roll-over 

NWB € 5mln. 

29-12-2006 2-1-2018 € 5 mln. 4,26% Euribor (3-

maands) 

ABN-

AMRO 

Roll-over 

NWB € 5 mln. 

1-6-2010 1-6-2017 € 5 mln. 3,43% Euribor (6-

maands) 

ABN-

AMRO 

Roll-over 

NWB € 5 mln. 

1-12-2009 1-12-2021 € 5 mln. 4,5775% Euribor (3-

maands) 

ING Roll-over 

NWB € 5 mln. 

1-12-2010 1-6-2020 € 5 mln. 3,89% Euribor (6- 

maands) 

ABN-

AMRO 

Roll-over 

BNG € 5 mln. 

1-3-2011 1-3-2023 € 5 mln. 4,14% Euribor (6-

maands) 

ABN-

AMRO 

Roll-over 

NWB € 5 mln. 

1-9-2011 1-9-2021 € 5 mln. 4,15% Euribor (6-

maands) 

ABN-

AMRO 

Roll-over 

BNG € 5 mln. 

1-11-2012 2-11-2026 € 7,5 

mln. 

2,745% Euribor (6-

maands) 

ABN-

AMRO 

Roll-over 

BNG € 7,5 

mln. 

1-7-2014 1-7-2025 € 7,5 

miljoen 

2,955% Euribor (6-

maands) 

Rabo-

bank 

Forward 

starting swap  

 

Alle derivaten betreffen plain vanilla interest rate swaps (standaard renteswaps waarbij een van de partijen 

een vaste en een van de partijen een variabele rente betaald) waarbij de stichting een vaste rente betaalt en 

een variabele rente gebaseerd op Euribor ontvangt. 
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Voor nadere toelichting inzake de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico inzake rente-

instrumenten wordt verwezen naar onderstaande toelichtingen. 

 

Basisrenteleningen 

Ultimo 2013 heeft OFW voor € 24,0 miljoen aan zogeheten basisrenteleningen opgenomen. Zie voor 

toelichting van de basisrenteleningen hetgeen hiervoor onder de leningenportefeuille is opgenomen. 

 

Renterisico bij herfinanciering 

Het rente- en looptijdenbeleid van OFW is erop gericht jaarlijks niet meer dan 15 procent renterisico bij 

herfinanciering te lopen. De geldende norm van het Waarborgfonds is eveneens 15 procent van de restant 

hoofdsom van de leningen bij aanvang van het jaar. Het renterisico (in % van de restant hoofdsom aan het 

begin van het jaar) wordt berekend als de som van: 

 het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met 

 de restant hoofdsom van rentetypisch langlopende financiering die in een jaar een renteaanpassing 
krijgen, en 

 de restant hoofdsom van rentetypisch kortlopende financiering (zijnde variabel rentende leningen) 
die in een jaar minimaal één renteaanpassing krijgen en rekening houdend met de rentederivaten. 

 

Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er als volgt uit: 

 

 

Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 10,7 procent in 2014. Hiermee blijft het risico 

onder het gestelde maximum van 15 procent per jaar. 

Indien de rente per 31 december 2013 met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen constant blijven, 

zal de rentelast met € 2,6 miljoen (2012: € 2,6 miljoen) stijgen.  

 

Tegenpartijrisico 

Het tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en hierdoor haar verplichtingen niet meer 

kan nakomen. De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit de volgende instellingen: 
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Leningen  
krediet-

instellingen 

  
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  37% 
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 49% 
Overige bankinstellingen (alleen Nederlands) 8% 
Financiële instellingen (niet zijnde banken) 6% 
 

 

Totaal 100% 
 

 

 

Valutarisico 

OFW is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s. 

 

Prijsrisico 

OFW heeft geen beleggingen en loopt derhalve geen prijsrisico. 

 

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij de NV Bank Nederlandse 

Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV. De NV Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van 

en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een structuurvennootschap. 

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de 

andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Nederlandse 

Waterschapsbank NV is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Alle aandelen van de bank 

zijn in handen van overheden. Het tegenpartijrisico (het risico dat een tegenpartij zijn geld opeist bij een 

faillissement van deze partij) is hiermee gemitigeerd. 

 

Reële waarde 

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals leningen u/g, vorderingen, 

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de 

schulden/leningen aan overheid en kredietinstellingen bedraagt ultimo 2013 € 288,5 miljoen en is daarbij 

gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief interestderivaten) gebruikmakend van de 

actuele rentes met een risico-opslag (0,8%). 

 

De reële waarde van de effectieve renteswaps per 31 december 2013 bedraagt € 6,9 miljoen negatief (2012: 

€ 8,6 miljoen negatief) en is opgenomen in punt 13 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.  

 

De reële waarde van de overige langlopende schulden (w.o. de terugkoopverplichting inzake verkocht onder 

voorwaarden) benadert de boekwaarde ervan. 

 

13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  

 

Investeringsverplichtingen 

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot 

een bedrag van € 1,2 miljoen. 

 

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

De obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2013 € 9,7 miljoen (2012: € 

10,0 miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85 procent 

(2012: 3,85%) over het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele 

hoofdsom en voor collegiale financiering. Dit obligo is opeisbaar indien blijkt dat het totale garantievermogen 

van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te 
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dekken. Het WSW heeft onderzoek uitgevoerd naar de liquiditeitsrisico’s samenhangend met door 

woningcorporaties gehouden derivatenportefeuilles. Bij een aantal corporaties is vastgesteld dat zij niet 

beschikken over voldoende buffers om margin calls als gevolg van een eventuele rentedaling op te kunnen 

vangen. Onzeker is thans of dit risico zal leiden tot aanspraken op het WSW en hierdoor het obligo opeisbaar 

kan worden. 

 

Borgstelling 

De langlopende schulden per 31 december 2013 van OFW zijn voor een bedrag van € 0,8 miljoen 

gegarandeerd door de gemeente Dronten en voor een bedrag van € 261,4 miljoen geborgd door het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

 

Hypothecaire verplichtingen 

Tot meerdere zekerheid van een geldlening van € 1,9 miljoen van OFW Holding BV is een recht van 

hypotheek verstrekt.  

 

 

14 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

 

Alle opbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. 

14.1 Huuropbrengsten 

 

 2013 2012 
   
Netto huur 29.941 28.228 
Derving wegens leegstand  -380 -291 
 

  

 29.561 27.937 
 

  

Huurderving in % van de netto huur 1,3% 1,0% 
Huurachterstand in % van de netto huur 1,6% 1,4% 
   

 

De netto huur is per 1 juli 2013 verhoogd met gemiddeld 4,0 procent (2012: 2,3%).  

14.2 Opbrengsten servicecontracten 

 

 2013 2012 
   
Opbrengsten servicecontracten 758 669 
Derving wegens leegstand en oninbaarheid 0 0 
 

  

 758 669 
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14.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 2013 2012 
   
Verkoopresultaat bestaand bezit 1.091 1.133 
Verkoopresultaat koopprojecten 3 21 
 

  

 1.094 1.154 
 

  

Verkoopresultaat bestaand bezit   
Netto-verkoopopbrengst bestaand bezit 1.784 1.726 
Boekwaarde bestaand bezit -693 -593 
 

  

 1.091 1.133 
 

  

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit (inclusief garages) 17 15 
Aantal opgeleverde eenheden koopprojecten 1 3 

14.4 Overige bedrijfsopbrengsten 

 2013 2012 
   
Vergoeding Warmte-Koude-Opslag/duurzame stroom 220 154 
Vrijval reserveringen 114 76 
Glasverzekering/fonds huurdersonderhoud 105 77 
Overige vergoedingen 194 307 
 

  

 633 614 
 

  

 

15 BEDRIJFSLASTEN 

15.1 Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

 2013 2012 
   
Sociaal vastgoed in exploitatie 7.197 6.558 
Commercieel vastgoed in exploitatie 466 458 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 538 536 
 

  

 8.201 7.552 
 

  

15.2 Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

 2013 2012 
   
Waardevermindering/terugname waardevermindering sociaal 
vastgoed in exploitatie 

4.728 -2.384 

Waardevermindering/terugname waardevermindering 
commercieel vastgoed in exploitatie 

42 -216 

Waardevermindering/terugname waardevermindering vastgoed 
in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

0 391 

Dotatie/vrijval voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen 

1.084 0 

 
  

 5.854 -2.209 
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15.3 Lonen en salarissen 

De posten lonen en salarissen betreft voor € 136 (2012: € 286) ingehuurd personeel. 

 

Personeelsbestand 

Per 31 december 2013 bedroeg het aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij OFW, omgere-

kend naar volledige mensjaren 46,3 (31-12-2012: 51,4). Deze personeelsomvang is als volgt onder te 

verdelen naar verschillende teams: 

 

 2013 2012 
   
Directie 1,0 1,0 
Management 4,8 4,8 
Secretariaat 2,7 2,7 
Projecten 5,0 9,2 
Finance 3,5 2,5 
ICT 2,0 2,0 
Algemene ondersteuning 2,4 3,4 
Klant Contact Centrum 6,1 6,1 
Serviceonderhoud 13,3 14,2 
Wonen 5,5 5,5 
 

  

 46,3 51,4 
 

  

 

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland. 

15.4 Pensioenlasten 

De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze pensioenregeling betreft 

een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de 

toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het 

pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden 

bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De 

pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst.  

Per 31 december 2013 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 114 procent (31 december 

2012:106%). De geschatte dekkingsgraad is de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een 

percentage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB. Het minimum 

vereist eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 105 procent. Als de dekkingsgraad van een fonds te 

laag is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen.  

15.5 Onderhoudslasten 

 

 2013 2012 
   
Reparatieonderhoud 703 768 
Verhuisonderhoud 714 657 
Preventief onderhoud 613 652 
Planmatig onderhoud 1.632 1.649 
 

  

 3.662 3.726 
Reeds verantwoord onder personeelskosten -592 -596 
 

  

 3.070 3.130 
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15.6 Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 

 

 2013 2012 
   
Grond- en ontwikkelposities 0 245 
 

  

 0 245 
 

  

15.7 Overige bedrijfslasten 

 

 2013 2012 
   
Zakelijke lasten 1.362 1.237 
Overige lasten 3.394 2.347 
 

  

 4.756 3.584 
 

  

Zakelijke lasten:   
Belastingen 1.217 1.102 
Verzekeringen 104 89 
Contributie landelijke federatie 41 46 
 

  

 1.362 1.237 
 

  

 
 
 

  

Overige lasten:   
Huisvestingskosten 129 125 
Automatiseringskosten 374 337 
Overige personeelskosten 262 245 
Toezichtkosten 88 66 
Heffing bijzondere projectsteun 1.030 79 
Verhuurdersheffing 79 0 
Energiekosten 369 320 
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 144 73 
Advies- en controlekosten 175 187 
Kosten vervoermiddelen 85 87 
Overige kosten werkorganisatie 350 520 
Diverse bedrijfslasten 309 308 
 

  

 3.394 2.347 
 

  

 

16 NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 

 

 2013 2012 
   
Waardeveranderingen Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

-51 -254 

 
  

 -51 -254 
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17 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

17.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 

 2013 2012 
   
Geactiveerde rente vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 

28 114 

Rente op uitgezette middelen 21 24 
 

  

 49 138 
 

  

17.2 Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

 

 2013 2012 
   
Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden 

43 212 

 
  

17.3 Rentelasten en soortgelijke kosten 

 

 2013 2012 
   
Rente langlopende schulden 10.500 10.295 
Rente kortlopende schulden 1 2 
Kosten borgstelling WSW 39 36 
 

  

 10.540 10.333 
 

  

 

18 BELASTINGEN  

Stichting Oost Flevoland Woondiensten vormt samen met OFW Holding BV, OFW Vastgoed Beheer BV en 

OFW Projectontwikkeling BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De 

vennootschapsbelasting is in elk van de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende 

rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de 

vennootschap geldende fiscale faciliteiten.  

 

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25 procent (2012: 25%). De belastinglast in 

de winst-en-verliesrekening over 2013 is nihil, (2012: nihil) en bestaat uit de volgende componenten:  

 

 2013 2012 
   
Mutatie latente belastingen   

- Mutatie tijdelijke verschillen 169 59 

- Correctie geactiveerde verliescompensatie 2008 149 0 

 
  

 318 59 
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De acute belastingen over het boekjaar is als volgt bepaald: 

Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening  -4.003 

 Waardeveranderingen 5.854  

 Afschrijvingen 7.567  

 Verkoopresultaat bestaand bezit -1.502  

 Vrijval herfinancieringspremie -208  

 Modernisering aan te merken als onderhoud -118  

 Fiscale onderhoudsvoorziening -507  

 Verschil marktwaarde-nominale waarde leningen -170  

 Waardemutatie V.O.V. woningen 8  
 

 
 

Totaal permanente en tijdelijke verschillen  10.924 

  
 

Belastbaar bedrag  6.921 

Af:  Energie-investeringsaftrek  0 

Bij: aftrekbeperking algemene kosten  -9 

Bij: Saneringssteun  1.030 

  
 

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar  7.942 

  
 

   

Acute belastingen boekjaar  1.976 

Verrekening met cumulatieve verliezen voorgaande jaren  -1.976 

  
 

Belastinglast  0 
  

 

 

Na verliesverrekening resteert ultimo 2013 € 19.929 (2012: € 28.060) als verrekenbaar verlies met 

toekomstige winsten. 

 

Het totaalbedrag van de verrekenbare verliezen is als volgt opgebouwd: 

2010    8.061 

2011    7.103 

2012    4.765 

Totaal  19.929 

 

19 RESULTAAT DEELNEMINGEN  

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.1 van de toelichting 

 

20 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen OFW, haar 

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met 

verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.  
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130 

 

Enkelvoudige balans per 31 december 2013 

In duizenden euro’s, na resultaatbestemming 
Activa  2013 2012 
Vaste Activa      
Materiële vaste activa      
Sociaal vastgoed in exploitatie  277.123  261.749  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie 

 1.644  17.609  

Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

 2.836  3.126  

  
 

 
 

 

     281.603  282.484 
Vastgoedbeleggingen      
Commercieel vastgoed in exploitatie  8.043  8.176  
Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 2.393  2.699  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie 

 0  0  

  
 

 
 

 

   10.436  10.875 
Financiële vaste activa      
Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen 

21 466  571  

Latente belastingvorderingen  591  633  
Leningen u/g  1.287  1.100  
  

 
 

 
 

   2.344  2.304 
   

 
 

 

Totaal vaste activa   294.383  295.663 
      
Vlottende Activa      
      
Voorraden      
Vastgoed bestemd voor de verkoop  423  139  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

 0  0  

Overige voorraden  85  615  
  

 
 

 
 

   508  754 
      
Onderhanden Projecten   0  0 
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren  597  532  
Vorderingen op 
groepsmaatschappijen 

 1.821  1.656  

Belastingen en premie sociale 
verzekeringen 

 0  285  

Overige vorderingen  326  1.049  
Overlopende activa  7  104  
  

 
 

 
 

   2.751  3.626 
      
Liquide middelen   3.324  4.961 
   

 
 

 

Totaal vlottende activa   6.583  9.341 
   

 
 

 

Totaal activa   300.966  305.004 
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Passiva  2013 2012 
Eigen vermogen 22     

Overige reserves          18.748        23.069 

 
 

     

Voorzieningen      

Voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen 

 1.144  2.380  

Voorziening intercompany-
transacties 

 761  824  

Voorziening latente 
belastingverplichtingen  

 1.023  896  

  
 

 
 

 

Totaal voorzieningen   2.928  4.100 

 
 

     

Langlopende schulden      

Schulden/ leningen 
kredietinstellingen 

 253.293  247.188  

Verplichting uit hoofde van 
Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 2.455  2.758  

Overige schulden  4.429  3.164  

  
 

 
 

 

Totaal langlopende schulden   260.177  253.110 

 
 

     

Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen  8.896  9.608  

Schulden aan leveranciers  1.347  6.081  

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 2.362  1.641  

Overlopende passiva  6.508  7.395  

  
 

 
 

 

Totaal kortlopende schulden   19.113  24.725 

   
 

 
 

Totaal passiva   300.966  305.004 
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013 

In duizenden euro’s  

  2013 2012 
      
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten  29.153  27.448  
Opbrengsten servicecontracten  752  669  
Netto verkoopresultaat 
vastgoedportefeuille 

 1.091  1.133  

Geactiveerde productie eigen 
bedrijf 

 305  570  

Overige bedrijfsopbrengsten  381  364  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfsopbrengsten   31.682  30.184 
   

 
 

 

Bedrijfslasten      
Afschrijvingen op materiële vaste 
activa en vastgoedportefeuille 

 7.999  7.270  

Overige waardeveranderingen van 
materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen 

 5.854  -2.209  

Lonen en salarissen  2.478  2.599  
Sociale lasten  337  348  
Pensioenlasten  436  438  
Onderhoudslasten  3.003  3.062  
Leefbaarheid  73  67  
Lasten servicecontracten  626  609  
Bijzondere waardeverandering van 
vlottende activa 

 0  245  

Overige bedrijfslasten  4.466  3.221  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfslasten   25.272  15.650 
   

 
 

 

Bedrijfsresultaat (transporteren)   6.410  14.534 
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  2013 2012 
      
Transport   6.410  14.534 
      
Niet- gerealiseerde 

waardveranderingen 

vastgoedportefeuille  

   
 

-51 

  
 

-254 

      
Financiële baten en lasten      
Opbrengst van vorderingen die tot 
de vaste activa behoren en van 
effecten 

 50  50  

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

 56  177  

Waardeveranderingen verplichtingen 
uit hoofde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 

 43  212  

Rentelasten en soortgelijke kosten  -10.460  -10.247  
  

 
 

 
 

Totaal financiële baten en lasten   -10.311  -9.808 
   

 
 

 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening vóór belastingen 

   
-3.952 

  
4.472 

      
Belastingen    264  16 
Resultaat deelnemingen   -105  -200 
   

 
 

 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen 

  -4.321  4.256 
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2013 

Algemeen  

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2013 van OFW. Ten aanzien van de 

enkelvoudige jaarrekening maakt OFW gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. 

 

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader 

zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en 

verliesrekening. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Resultaatbepaling 

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 

geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van het volgende: 

 

Financiële instrumenten 

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische 

vorm. 

 

Resultaat deelnemingen 

Het resultaat deelnemingen omvat het aandeel van de stichting Oost Flevoland Woondiensten in de 

resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva 

tussen Oost Flevoland Woondiensten en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft 

plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
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21 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 

 Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen 

Leningen u/g 

Stand per 1 januari 2013 571 1.100 

    
Mutaties in het boekjaar:   

 verstrekkingen  187 

 aflossingen   

 resultaat deelnemingen -105  

 
  

Saldo -105 187 

 
  

Stand per 31 december 2013 466 1.287 

 
  

 

Stichting OFW staat aan het hoofd van de Groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:  

Naam Vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal 
  % 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
(volledig opgenomen in consolidatie) 

  

OFW Holding BV Dronten 100% 
OFW Vastgoed Beheer BV Dronten 100% 
OFW Projectontwikkeling BV Dronten 100% 
   
 

Onder de post leningen u/g is opgenomen een lening van € 1,1 miljoen verstrekt aan OFW Holding BV. Deze 

lening heeft een langlopend karakter en is per 5 juli 2006 met een looptijd van tien jaar aangegaan. De 

rentevergoeding voor deze lening bedraagt 4,5 procent. De overige leningen u/g voor een bedrag van € 187 

zijn verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ten behoeve van startersleningen. 

Gedurende de eerste drie jaar wordt geen rente vergoed. Deze leningen hebben een langlopend karakter. 

 

22 EIGEN VERMOGEN 

 

 Overige 
reserves 

  

Stand 1 januari 2013: 23.069 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Resultaat boekjaar -4.321 

 
 

Stand per 31 december 2013 18.748 

 
 

 

23 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  

 

Fiscale eenheid 

De stichting vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van 

vennootschapsbelasting (eventueel: en omzetbelasting); elk der vennootschappen is volgens de 

standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken 

vennootschappen. 
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24 BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in het boekjaar 

ten laste van Oost Flevoland Woondiensten en groepsmaatschappijen gekomen voor: 

 

 2013 2012 
   
Bestuurders  174 177 
Commissarissen en voormalige commissarissen 47 46 
 

  

 221 223 
 

  

 

Het bedrag van bestuursbezoldiging is € 174 (2012: € 177). Voor de bestuurder was geen crisisheffing 

verschuldigd. 

Het totaalbedrag kan als volgt per individueel lid van de raad van commissarissen worden gespecificeerd: 

  2013 2012 
Naam Functie   
M. Siliakus voorzitter 13 13 
L.M. Bouwmeester-den Broeder lid 8 9 
P.H. Schouten (tot 1 juli 2012) lid 0 2 
F.D. van Kuik lid 8 9 
H.L. van Boven lid 8 9 
M.J.A. Visser (vanaf 1 juli 2012) lid 8 4 
 

   

  45 46 
  

  

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

Met ingang van 1 januari 2013 is de voormalige Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 

topinkomens (WOPT) gewijzigd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT). 

De informatie in het kader van de WNT is als volgt: 

Naam  Functie Datum 

in 

dienst 

Deeltijdfactor Beloning Sociale 

verzekerings-

premie 

Belastbare 

onkosten-

vergoeding 

Voorziening 

betaalbaar 

op termijn 

Uitkering 

wegens einde 

dienstverband 

Mevr. G.N. 

Sweringa 

Directeur-

bestuurder 

1-1-

1997 

1 130 5 8 31 n.v.t. 

De heer M. 

Siliakus 

Voorzitter 

RvC 

23-6-

2005 

n.v.t. 13 - - - n.v.t. 

Mevr. L.M. 

Bouwmeester- 

den Broeder 

Lid RvC 1-1-

2011 

n.v.t. 8 - - - n.v.t. 

De heer F.D. 

van Kuik 

Lid RvC 15-4-

2009 

 n.v.t. 8 - - - n.v.t. 

De heer H.L. 

van Boven 

Lid RvC 1-1-

2010 

n.v.t. 8 - - - n.v.t. 

Mevr. M.J.A. 

Visser 

Lid RvC 1-7-

2012 

n.v.t. 8 - - - n.v.t. 
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25 RESULTAAT DEELNEMINGEN (NA BELASTINGEN) 

 

 2013 2012 
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen   
Resultaat OFW Holding B.V. -105 -200 
 

  

 -105 -200 
 

  

 

 

26 HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT 

De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de Oost Flevoland Woondiensten, 

haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in 

artikel 2:382a BW. 

 

 

 KPMG 
Accountants 

N.V. 

KPMG  
Accountants 

N.V. 
 2013 2012 
   
Onderzoek van de jaarrekening 42 36 
Andere controleopdrachten 9 3 
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 
Andere niet-controlediensten 0 0 
 

  

 51 39 
 

  

   
   

Dronten, 23 april 2014 

Directeur-bestuurder: 

 

Mevrouw ir. G.N. Sweringa  

 



OVERIGE GEGEVENS  

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. De stichting Oost Flevoland 

Woondiensten stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. 

 

Voorstel tot resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad van 

commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het negatieve resultaat ad € 4.321 is onttrokken aan de 

overige reserves.  

  







 

141 

 

BIJLAGE 

A – Personalia Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder 

 
Lid op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging  

Naam:  M. Siliakus MBA  

RvC-lid vanaf:  2005 (einde lidmaatschap per 31 december 2013)  

Voorzitter RvC (1 januari 2010 t/m 31 december 2013)  

Woonplaats:  Dronten  

Geboortejaar:  1958  

Nationaliteit:  Nederlandse  

 

Functies:    2012-heden: Directeur Vak V BV  

2010-heden: Onderzoeker, adviseur en interim-manager Vak Veiligheid  

2009-heden: DGA Stamcel BV  

 

Nevenfuncties:    Secretaris Stichting Jeugd Gezondheid en Voedsel Flevoland  

 

Expertise:    Bestuurlijke ervaring en inzicht in politieke verhoudingen  

Bedrijfseconomie en financiën  

Personeel en interne organisatie (waaronder informatisering)  

Maatschappelijke kennis en kennis van huurderproblematiek  

Marketing/PR en ondernemen 

 

 

Lid op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging  

Naam:  L.M. Bouwmeester-den Broeder  

RvC-lid vanaf:  2011  

Vicevoorzitter 17 oktober 2012 t/m 31 december 2013  

Voorzitter (vanaf 1 januari 2014)  

Woonplaats:  Almere  

Geboortejaar:  1952 

 Nationaliteit:  Nederlandse  

 

Functies:    2013-heden: Mede-eigenaar Tween Group  

2010-heden: Oprichter en eigenaar ‘Rederijk’  

1994-2007: Gedeputeerde provincie Flevoland  

2003-2007: Plaatsvervangend Commissaris der Koningin  

 

Nevenfuncties:    De Meerpaal in Dronten (lid RvT)  

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid)  

Human, humanistische omroep (penningmeester)  

Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad (vertrouwenspersoon)  

 

Expertise:    Politieke en bestuurlijke ervaring  

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
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Naam:  Drs. M.J.A. Visser  

RvC-lid vanaf:  1 juli 2012  

Vicevoorzitter vanaf 1 januari 2014  

Woonplaats: Amsterdam  

Geboortejaar:  1952  

Nationaliteit:  Nederlandse  

 

Functies:  2011-heden: Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & 

Interimmanagement  

2004-2011: Directeur-bestuurder woningcorporatie De Sleutels  

 

Nevenfuncties:    Gemeenteraadslid Amsterdam voor D66  

Lid Raad van Commissarissen Stichting Habion  

Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW  

 

Expertise:    Bestuurlijke en politieke ervaring  

Volkshuisvesting, Wijkontwikkeling,  

Ruimtelijke ordening, Grondzaken,  

Bewonersparticipatie  

Bedrijfsvoering, P&O 

 

 

 

 

 

 
Naam:  F.D. van Kuik  

RvC-lid vanaf:  2009 (einde lidmaatschap per 31 december 2013)  

Woonplaats:  Dronten  

Geboortejaar:  1945  

Nationaliteit:  Nederlandse  

 

 

 

Functies:  Van Kuik, Service en Opleiding: opdrachten interim management en gespreks- 

en conferentieleiding.  

 
Nevenfuncties:    Monumentenwacht Overijssel/Flevoland (lid RvT)  

Genootschap Flevo te Lelystad (bestuurslid – tot mei 2013)  

Jeugdhulpverlening Vitree Flevoland/West- Overijssel (lid RvT)  

 

Expertise:    Ruimtelijke ordening  
Bestuurlijke ervaring en inzicht in politieke verhoudingen 
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Naam:   mr. H.L. van Boven MBA MCDM  

RvC-lid vanaf:  2010 (in huidige functie vanaf 2010)  

Woonplaats:  Emmeloord  

Geboortejaar:  1961  

Nationaliteit:  Nederlandse  

 

 

Functies:    2013 - heden: Directeur a.i. Nationaal Veiligheidsinstituut / P!T  

2012 - heden: Directeur (DGA) Waterloopbos BV  

2012 - heden: Directeur (DGA) Transreality.com B.V.  

1998 - 2012: Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur van de 

bestuursdienst van de gemeente Noordoostpolder  

1991 - 1998: Adjunct Directeur Colo, de belangen- en werkgeversorganisatie 

van de Kenniscentra Beroepsonderwijs–Bedrijfsleven  

 

Nevenfuncties:  Lid van de Landelijke Operationele Staf (LOS), de Redactieraad 

Crisisbeheersing en het Landelijk Overleg Coördinerend  

Gemeentesecretarissen (LO-CGS) namens de Veiligheidsregio Flevoland.  

 

Expertise:   Bestuurlijk politiek krachtenveld  

Bestuurlijk juridische zaken  

Affiniteit RO en volkshuisvesting 

 

 

 

Naam:  ir. G.N. Sweringa  

Woonplaats:  Dronten  

Geboortejaar:  1955  

Nationaliteit:  Nederlandse  

 

Functie:  Directeur-bestuurder Stichting Oost Flevoland Woondiensten  

 

Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW:  

 Stichting Leefbaarheidsfonds OFW  

 (bestuurder en voorzitter)  

 Raad van Advies WoonEnergie (lid)  

 Raad van Advies Aenergie (lid)  

 Raad van Advies Stichting Bouwtalent (lid)  

 Regieraad Bouw/Oost Nederland (lid)  

 Werkgroep Duurzaamheid van de Regieraad Bouw/Oost Nederland (voorzitter)  

 Groene Huisvesters, een initiatief van het ministerie BZK (lid)  

 Kandidaatstellingscommissie Aedes  

 (plaatsvervangend lid)  

 

Nevenfuncties:  

 Raad van Toezicht Flevo-Landschap (lid)  

 Raad van Advies IMpact (lid) 


