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LEESWIJZER 

Voor u ligt het jaarverslag / jaarrekening over 2014:  

“Werken aan duurzaam wonen: de keuzes geconcretiseerd” 

We leggen hierin verantwoording af aan de samenleving en onze belanghouders over: 

 de resultaten op de voorgenomen acties uit de begroting 2014. 

 de doelstellingen uit ons beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’.  

 de besteding van de middelen, de ingezette financiële instrumenten en het gevoerde beleid inzake 

risicobeheersing gedurende 2014.  

 

Daarnaast verantwoordt de Raad van Commissarissen (RvC) over de uitvoering van haar werkzaamheden 

gedurende het jaar.  

 

 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 over de doelstellingen en de 

begrotingsacties van 2014.  

 In hoofdstuk 8 is het jaarverslag van de RvC opgenomen. 

 De jaarrekening leest u in hoofdstuk 9. 

 Tenslotte volgen de ‘Overige gegevens’ waar ook de controleverklaring van de accountant is 

opgenomen.  
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1 BESTUURSVERSLAG 

Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw  

Keuzes geconcretiseerd 

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

Nieuwbouw (SBVN). In dit plan (met de titel ‘Samen bouwen aan kansrijk en duurzaam wonen 2015-2019’) 

hebben we, binnen het kader van het beleidsplan, de strategie en kwaliteit voor de bestaande 

woningvoorraad en onze ambities met betrekking tot duurzaamheid en nieuwbouw geformuleerd. In onze 

financiële meerjarenprognose zijn de plannen uit het SBVN vertaald. Over de bouwkundige projecten vindt 

afzonderlijke besluitvorming plaats, zodat op basis van actuele informatie de afwegingen gemaakt kunnen 

worden. 

 

In het SBVN is geconcretiseerd dat we, onder andere vanwege de heffingen, scherpe keuzes hebben 

moeten maken waaraan we onze beschikbare middelen besteden. Grofweg zijn de keuzes:  

 betaalbaarheid (beperkte huurverhoging en energiebesparing)  

 beschikbaarheid (voldoende aanbod in relatie tot de vraag, zowel kwantitatief als kwalitatief)  

 kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, leefbaarheid en verduurzaming  

 aflossen van onze leningen 

 

Focus op betaalbaarheid en kwaliteit 

Deels vanwege een veranderende markt (we kennen op dit moment geen lange wachttijden) en deels vanuit 

financieel oogpunt richten we ons naast betaalbaarheid met name op de kwaliteit van de bestaande 

woningvoorraad (waaronder de modernisering van de Chaletwoningen in Dronten en de Greente-Zuid in 

Swifterbant) en minder op nieuwbouw. In de paragraaf ‘Gezonde financiële basis’ en in de jaarrekening leest 

u meer over onze financiële positie en daarmee samenhangend het aflossen van leningen.  

We kunnen op deze plek al wel melden dat het Verbeterplan (dat we op verzoek van het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting eind 2013 hebben opgesteld) door het CFV in 2014 als voldoende realistisch is beoordeeld. 

De uitvoering van dit Verbeterplan zorgt ervoor dat we onze schuld per verhuureenheid afbouwen (en 

daarmee onze liquiditeitspositie verbeteren). Het CFV heeft aangegeven dat de in dit kader in 2013 

opgelegde interventiemaatregel is beëindigd.  

 

Stakeholders betrokken 

Om het SBVN op te kunnen stellen, hebben we de lokale maatschappelijke agenda opgehaald bij onze 

stakeholders (denk bijvoorbeeld aan bestaande overlegstructuren en samenwerkingsverbanden en de 

stakeholdersoverleggen) en deze als input gebruikt. We hebben het conceptplan vervolgens naar onze 

stakeholders verzonden. Met (een aantal) stakeholders (waaronder de Huurders Belangen Vereniging (HBV) 

en de gemeente) hebben we het conceptplan besproken en hen gevraagd een reactie/suggesties te geven. 

Deze hebben we meegenomen bij het definitief maken van het SBVN. Het plan is op www.transparantofw.nl 

voor iedereen in te zien. 

 

In 2015 (en verder) gaan we aan de slag met de uitvoering van het SBVN. Het plan bevat op enkele 

onderdelen uitwerkingspunten waarbij we onze stakeholders betrekken, waaronder:  

 In het beleidsplan staat dat we in 2030 energieneutraal zijn. Wat moeten we doen om dit te bereiken? 

 We gaan de basiskwaliteit voor onze woningen definiëren. Aandachtspunt hierbij is onder andere 

veiligheid: asbest, open verbrandingstoestellen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

 

Convenant en prestatieafspraken 

We hebben in 2014 een convenant en prestatieafspraken met de gemeente gesloten.  U leest hier meer over 

in paragraaf 7.5 ‘Maatschappelijke verankering’. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de rol en 

positie van partijen, woonruimteverdeling, huisvesting van de diverse doelgroepen (waaronder ook 

statushouders), leefbaarheid, sluitend vangnet, wijk- en buurtbeheer, duurzaam bouwen/verbeteren en 

modernisering van bestaande woningen. Onze investeringsmogelijkheden zijn beperkt. Wel hebben we de 

afgelopen jaren al een behoorlijk aantal nieuwbouwwoningen gebouwd in de gemeente. Ook is de 

http://www.transparantofw.nl/
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woningmarkt voor sociale huurwoningen in evenwicht. Vandaar dat we ons met name richten op het 

verbeteren van het bestaande woningbezit. Op basis van het convenant stelt de gemeente tweejaarlijks (voor 

het eerst in 2016) een verslag op dat inzicht biedt in de realisatie van de prestatieafspraken. In dit jaarverslag 

verantwoorden we ook op (een aantal van) de prestatieafspraken: 

- De moderniseringen van de Chaletwoningen en de Greente Zuid 

- De oplevering van sociale huurwoningen in De Gilden 

- De verkoop van huurwoningen 

- Het onderzoek naar de omvang van de kernvoorraad sociale huurwoningen (piramide-/fortunamodel) 

- Huisvesten van statushouders 

- Politie keurmerk veilig wonen 

- Uitvoeren van de Leefbaarheidsmonitor (LEMON) 

- Schuldhulpverlening en sluitend vangnet 

- Leerwerkplaatsen 

- Reductie energieverbruik  

 

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen OFW en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) is 

de HBV betrokken geweest op de inhoud van het convenant. Uit overleggen met de HBV kwam naar voren 

dat zij zich kon vinden in het concept convenant en dat zij onze focus op het verbeteren van de kwaliteit van 

de bestaande woningen nadrukkelijk onderstreept. Met de inhoud van het convenant en de 

prestatieafspraken is rekening gehouden in het SBVN en de meerjarenprognose.  

Digitale en efficiënte dienstverlening 

Een permanent speerpunt voor ons is de kwaliteit (en efficiency) van onze dienstverlening. Zo hebben we 

een Klant Contact Centrum, volgen we trainingen, zetten we ICT in en laten de klanttevredenheid jaarlijks 

toetsen. Verbeterpunten die daar uit voortkomen zien we als een kans om te leren.  

Een belangrijke wijziging die we in gang hebben gezet (en de komende jaren verder vorm krijgt) is dat onze 

dienstverlening en informatievoorziening zoveel mogelijk digitaal / online verloopt. Immers, 97% van de 

mensen maakt gebruik van internet. We hebben hiervoor op onze website een persoonlijk portaal voor 

huurders en woningzoekenden (‘Mijn OFW’). Daar kunnen mensen 24 uur per dag en 7 dagen in de week 

zelf hun zaken regelen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een reparatie-afspraak, het betalen van de 

huur, het opzeggen van de huurovereenkomst en het wijzigen van de voorkeuren als woningzoekende. Ook 

onze servicemedewerkers werken nu met een tablet waarmee ze veel meer zaken zelf en digitaal kunnen 

regelen.  

Het gebruik van deze vorm van dienstverlening zorgt dat we meer mensen kunnen helpen en nog efficiënter 

kunnen werken. Uit de corporatiebenchmark bleek dat we al behoorlijk efficiënt werken, maar we besteden 

hier blijvend aandacht aan. Vanzelfsprekend hebben we aandacht voor de groep die niet kan omgaan met 

deze vorm van dienstverlening. We kunnen ons voorstellen dat ook bij ingewikkelde vragen het soms 

prettiger kan zijn om per telefoon contact op te nemen of naar OFW te komen. 

Toekomst 

Nieuwe Woningwet 

Op 17 maart 2015 is de nieuwe Woningwet aangenomen De ingangsdatum is 1 juli 2015. De vernieuwde 

inrichting van het woningcorporatiestelsel is hiermee een feit. In de wet worden onder andere de taken en het 

werkgebied van corporaties beperkt / afgebakend. Daarnaast wijzigt de rol van gemeenten en 

huurdersorganisaties, moeten woningcorporaties hun DAEB- en niet-DAEB-activiteiten (Diensten van 

Algemeen Economisch Belang) splitsen en zijn normen voor goed bestuur en toezicht in de wet verankerd. In 

de Tweede Kamer wordt nog gepraat over de uitvoeringsregels bij de Woningwet. De (uitvoering van de) wet 

is complex. We gaan de komende tijd na wat de impact van de wetgeving voor OFW is. 

 

De nieuwe wetgeving dwingt woningcorporaties ‘terug naar de kerntaak’. Wij stellen dat we onze woningen 

vanzelfsprekend op efficiënte wijze blijven beheren, maar daarnaast hebben we toch nadrukkelijk een 

maatschappelijke doelstelling; we willen zorgen voor een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente 

Dronten voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. Dat is 

onze inspiratie. Juist in tijden dat het moeilijk is, moeten we hiervoor staan met elkaar. De uitdaging is dat 
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mensen het wél redden ook al hebben ze een verhaal, maar ook dat het nog goed wonen is in een buurt. De 

uitdaging wordt alleen maar groter door de transities in de zorg. Meer mensen die tot voor kort intramuraal 

woonden, gaan zelfstandig wonen. Samenwerking is dus belangrijk! 

 

Governancecode 2015 

In 2015 wordt de Governancecode (uit 2011) herzien. Hierin zijn normen voor goed bestuur en goed toezicht 

opgenomen. Onder andere de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties en de nieuwe 

Woningwet hebben geleid tot aanpassing van de code. De code bevat ‘principes’ die zijn uitgewerkt in 

‘bepalingen’. Onderwerpen in de code zijn: het belang van de huurder staat voorop, aanspreekbaarheid 

bestuur en RvC op resultaten, toetsstenen voor geschiktheid van bestuur en RvC, dialoog met 

belanghebbenden en risicobeheersing. 

Belangrijkste bestuursbesluiten 2014 

In de hierna volgende hoofdstukken wordt uitgebreid verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 

het afgelopen jaar. Hieronder treft u (beknopt) de belangrijkste bestuursbesluiten in 2014 aan: 

 

 Modernisering van 137 Chaletwoningen te Dronten 

 Aannemersselectie modernisering Chaletwoningen 

 Aannemersselectie Planmatig Onderhoud 2014 

 Huurverhoging 2014 

 Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2013 

 Verkoop deel gezondheidscentrum GOED / de Schans in Dronten 

 Verkoop van 6 woningen aan de Lijzijde in Dronten 

 Bevestiging herbenoeming A.J. de Loor en H. Steenbeek als lid en benoeming W. Lanphen als lid en voorzitter 

van de Geschillenadviescommissie 

 Wijziging reglement Geschillenadviescommissie  

 Uitvoeren van aanpassingen aan de klimaatinstallatie in appartementencomplex De WoonArk 

 Giekstraat / levensduurverlening toepassen in 2014 + wijziging strategisch label 

 Go / no-go besluit modernisering Greente-Zuid 

 Convenant gemeente Dronten - OFW 

 Begroting 2015 en meerjarenprognose 2016-2020 

 Prestatieafspraken 2015 directeur-bestuurder / RvC 

 Treasuryjaarplan en -maatregelen 2015 

 Strategisch beleidsplan voorraad & nieuwbouw 2015-2019 ‘Samen bouwen aan goed wonen’ 

 Voor verkoop aanmerken van ruim 200 woningen 

 Doelgroepverruiming voor 115 seniorenwoningen 

 Ondertekenen resultaat-/ deel-/ overeenkomst toegang & werkwijze tussen Gemeente Dronten, dienstverleners 

en netwerkpartners 

 Afschaffen inschrijfgeld woningzoekenden 

 Overdracht WKO-installaties WoonArk, de Tas en Wiekslag van OFW Vastgoed Beheer BV naar Stichting OFW 

 Aannemersselectie Planmatig Onderhoud 2015 

 Aanschaf en implementatie van een klantvolgsysteem  

 Actualiseren bevoegdhedenmatrix 

 Inrichting computerwerkplekken volgens het thin clients principe 

Verklaring bestuur 

Als directeur-bestuurder 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 2015 heb ik, directeur-bestuurder van OFW, het jaarverslag en de 
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jaarrekening over 2014 vastgesteld en dat besluit op 13 mei 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad 

van Commissarissen. 

Waardering 

Tot slot spreek ik mijn waardering uit naar onze stakeholders (waaronder de gemeente Dronten en de 

Huurders Belangen Vereniging) omdat zij begrip hebben getoond voor de moeilijke afwegingen en keuzes 

die we hebben moeten maken. Fijn dat we het gesprek met elkaar konden hebben hierover.  

Waardering ook voor alle collega’s. De Ondernemingsraad wil ik hierbij graag in het bijzonder noemen: dank 

voor de samenwerking en het meedenken over de ontwikkeling van onze organisatie.  

Het besef is er dat we zijn beland in de nieuwe werkelijkheid: de corporatiewereld ná de invoering van de 

heffingen. Er is hard gewerkt aan het maken van keuzes voor de toekomst: niet alles kan meer. De 

organisatie is er op aangepast en nu zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering van de gemaakte keuzes. 

Het is een compliment waard voor alle OFW-ers dat zij de omslag hebben gemaakt en zich hebben ingezet 

en blijven inzetten voor onze huurders!  

 

 

Truus Sweringa, directeur-bestuurder 

Oost Flevoland Woondiensten 
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2 BELEIDSPLAN 2012-2017  

‘SAMEN WERKEN AAN KANSRIJK EN DUURZAAM WONEN’ 

Het beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’ geldt als basis voor de 

beleidscyclus van OFW. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze stakeholders en 

toezichthouders. Dit doen we aan de hand van doelstellingen uit het beleidsplan en de daarvan afgeleide 

acties uit de begroting 2014, 

 

Deze integrale beleidscyclus maken we online inzichtelijk via ons 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 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 waarop we aanspreekbaar zijn: 

 

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 

 ruimte geven aan bewoners- en wijkinitiatieven 

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

 

 

http://www.transparantofw.nl/
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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. 

 

We hebben 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 2 jaar. Een zekere 

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

bedrijfseconomische redenen stuurt OFW scherp op het voorkómen 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; zie tabel hieronder.  

 

Type woning Wijk Wachttijd Dronten 2013 Wachttijd Dronten 2014 

Eengezinswoning Centrum 18-24 maanden 18-24 maanden 

Noord 12-24 maanden 12-24 maanden 

De Boeg 18-24 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 > 12 maanden > 24 maanden 

De Boeg 12-18 maanden 12-18 maanden 

De Fazant Onbekend Onbekend 

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 2013 Wachttijd Swifterbant 2014 

Eengezinswoning 6-12 maanden 12-18 maanden 

Seniorenwoning 6-12 maanden 6-12 maanden 

Appartement 6-12 maanden 6-12 maanden 

 

Type woning Wachttijd Biddinghuizen 2013 Wachttijd Biddinghuizen 2014 

Eengezinswoning 6-12 maanden 12-18 maanden 

Seniorenwoning 6-12 maanden 6-12 maanden 

Appartement 6-12 maanden 6-12 maanden 

 

Uit bovenstaande blijkt dat OFW woningen beschikbaar heeft binnen een wachttijd van maximaal 2 jaar. 

Wanneer de wachttijd onbekend is, zijn er (te) weinig huuropzeggingen geweest om de wachttijd te kunnen 

bepalen. In een aantal gevallen is de wachttijd licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt door woningzoekenden 

die lange tijd niet actief ingeschreven hebben gestaan en uiteindelijk een woning accepteren.  

 

Trends / direct resultaat 

Op 1 januari 2015 is het totaal aantal inschrijvingen voor een woning 1.927. Het aantal nieuwe inschrijvingen 

in 2014 was 730. Het totaal aantal woningzoekenden laat vanaf 2013 een daling zien. Dit is een logisch 
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gevolg van het dalende aantal nieuwe woningzoekenden (vanaf 2010) dat zich bij OFW inschrijft. Kijken we 

naar de samenstelling van de wachtlijst en de ontwikkeling ervan, dan zien we dat de vraag naar 

seniorenwoningen en woningen voor kleine huishoudens/appartementen afneemt. De vraag naar 

eengezinswoningen neemt nog steeds licht toe. 
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Sociale huurwoningen 

Doelstelling beleidsplan: OFW heeft minimaal 4.300 en maximaal 4.500 sociale huurwoningen 

beschikbaar, bestaande uit verschillende woningtypen in de drie kernen. 

Actie: We leveren 37 sociale nieuwbouw huurwoningen op in de tweede fase van De Gilden aan de 

Schietlood en Voegspijker. Daarnaast verkopen we 20 woningen. 

 

Dit project in De Gilden bestaat in totaal uit 76 nieuwe eengezinswoningen verspreid over de tweede fase 

van deze wijk. Ze zijn in drie fases gerealiseerd:  

 Fase 1: 26 woningen aan de Druivenpers  

 Fase 2: 26 woningen aan het Schietlood  

 Fase 3: 24 woningen aan de Voegspijker  

In 2013 is gestart met de uitvoering van dit project. Op 14 mei 2014 heeft de feestelijke oplevering van de 76 

woningen plaatsgevonden. 

 

Doelgroep:  gezinnen 

Start:   najaar 2012 

Oplevering:  september en oktober 2013:  26 woningen aan de Druivenpers 

   november 2013:  13 woningen aan het Schietlood 

   eind januari 2014:  13 woningen aan het Schietlood 

   maart en april 2014:  24 woningen aan de Voegspijker 

Architect:  Architectenbureau Kristinsson 

Aannemer:   Bramer BV 

EPC:   0,38-0,48 

Energielabel:  A 

Leerlingbouwplaats: 2 

 

Per 1 januari 2015 heeft OFW 4.421 sociale huurwoningen. In 2014 zijn 21 huurwoningen verkocht aan 

particuliere kopers. Vanwege langdurige leegstand in het appartementencomplex Bries heeft OFW besloten 

tot een huurprijsverlaging van de leegstaande appartementen onder de maximale huurgrens voor de 

huurtoeslag. Met ingang van januari 2015 zijn alle appartementen verhuurd. 

 

Jaar 2014 

Sociale huurwoningen per 1 januari 4.400 

Verkoop woningen aan particuliere kopers 21 

Sloop 0 

Samenvoegingen appartementen Hogerhuis 5 

Aankoop (alleen sociale huurwoningen) 1 

Oplevering nieuwbouw sociale huur 

- 37 eengezinswoningen De Gilden 

37 

Omzetting naar sociale huur (Bries) 9 

Totaal aantal sociale huurwoningen 

per 31 december 

 4.421 

Toelichting: op 31 december 2014 zijn er 21 huurwoningen (31 december 2013: 30) met een huur boven de 

huurtoeslaggrens. 

 

Trends / direct resultaat 

Ons woningbezit (exclusief verzorgingshuiseenheden en 280 studenteneenheden) is als volgt opgebouwd. 
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Naast het reguliere bezit heeft OFW nog een aantal andere objecten: 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuur aan primaire doelgroep 

Doelstelling beleidsplan: OFW verhuurt minimaal 90 procent van de vrijkomende sociale 

huurwoningen per jaar aan mensen met een inkomen lager dan 34.678 euro (prijspeil januari 2014). 

Maximaal 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen per jaar verhuurt OFW aan mensen 

met een inkomen tussen 34.678 en 39.106 euro (prijspeil januari 2014). 

Van overheidswege is de doelgroep voor sociale huurwoningen de groep huishoudens met een inkomen 

lager dan 34.678 euro (prijspeil 2014). Minimaal 90 procent van de huurovereenkomsten moet worden 

aangegaan met deze doelgroep.  

 

In 2014 hebben we 95,6 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan deze primaire 

doelgroep (en 4,4 procent aan huurders met een inkomen tussen 34.678 en 39.106 euro). We voldoen 

daarmee dus aan de doelstelling. 
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Object Aantal in 

2014 

Verzorgingshuiseenheden 76 

Studenteneenheden 280 

Garages 143 

Gezondheidscentra 3 

Wooneenheden verhuurd aan een stichting voor (begeleid) zelfstandig wonen 99 

Bedrijfsruimte (één ruimte wordt verhuurd ten behoeve van crisisopvang) 8 

Ontmoetingscentrum 4 

Verloskundigenpraktijk 1 

Maatschappelijke ruimtes bij de WoonArk 5 

School 1 

MFG 1 

Totaal 621 
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 Inkomen < € 34.678 Inkomen € 34.678 - € 39.106 

2011 92,2% 7,8% 

2012 93,6% 6,4% 

2013 96,2% 3,8% 

2014 95,6% 4,4% 

Percentage verhuringen sociale huurwoningen aan doelgroep  

BBSH verantwoording 

In 2014 hebben we 434 huishoudens aan een woning geholpen. De grootste groep bestaat uit 

eenpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar. 
 

 Jonger dan 65 Ouder dan 65 

Eenpersoonshuishouden 225 37 

Tweepersoonshuishouden 72 33 

3 of meerpersoonshuishouden 67 0 

 

 Huishouden met inkomen 

onder inkomensgrens 

Huurtoeslag 

Overige huishoudens 

Huurprijs tot aftoppingsgrens 

Huurtoeslag 

241 86 

Huurprijs boven relevante 

aftoppingsgrens Huurtoeslag 

68 39 

 

Asielzoekers en statushouders 

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

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

statushouders. 

Actie: We realiseren de taakstelling COA (Centraal Opvang Asielzoekers). 

Er is aan de taakstelling van 2014 voldaan. Het verloop van de taakstelling voor de gemeente Dronten voor 

de huisvesting van asielzoekers en statushouders is als volgt:  

 

 

 

 

 

 

  

 Aantal 

Voorstand per 1 januari 2014 -3 

Taakstelling gemeente Dronten 1
e
 helft 2014 16 

Taakstelling gemeente Dronten 2
e
 helft 2014  22 

Gehuisvest in 2014 -37 

Saldo voorstand per 31 december 2014 -2 
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Lagere middeninkomens  

Doelstelling beleidsplan: De groep lagere middeninkomens met een inkomen tussen 34.678 en 39.106 

euro (prijspeil januari 2014) 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. 

 

We monitoren het aantal woningzoekenden in de verschillende inkomenscategorieën.  

 

Inkomen € 01-01-2015 01-01-2014 01-01-2013 01-01-2012 

0 – 10.000 373 366 280 336 

10.000 – 17.500 460 494 490 483 

17.500 - 25.000 500 524 575 559 

25.000 – 34.678 451 453 449 529 

34.678 – 39.106 86 106 85 96 

> 39.106 57 85 95 77 

Totaal aantal 

woningzoekenden 

 

1.927 

 

2.028 

 

1.974 

 

2.080 

 

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

woningzoekenden (4,5 procent). In 2014 heeft OFW 18 woningzoekenden (4,4 procent) uit deze 

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

woningzoekenden met een inkomen tot 34.678 euro. We hebben namelijk geen verhuurstop (in verband met 

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

voldoende kans van slagen heeft om in haar woonruimte te voorzien. Voor de inkomensgroep erboven (meer 

dan 39.106 euro) geldt dat dit nagenoeg allemaal niet-actieve woningzoekenden zijn. In 2015 benaderen we 

deze woningzoekenden over de voortzetting van hun inschrijving. 

 

Analyse woningbehoefte 

Doelstelling beleidsplan: We passen ons woningaanbod aan de veranderende vraag aan op basis van 

demografische ontwikkelingen, de vraag per woningtypologie en markt- en 

woningzoekendengegevens van OFW. 

Actie: In het kader van de actualisatie van ons Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

analyseren wij de woningbehoefte. 

 

We hebben een analyse gemaakt van onder meer de demografische ontwikkelingen, ontwikkeling van de 

doelgroep, de marktvraag, bewonerswensen, de leefbaarheid en de beleidsomgeving. Zie hoofdstuk 3 van 

het geactualiseerde Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw. De belangrijkste conclusies zijn: 

 

 De huurmarkt in Dronten is in evenwicht en de huurmarkt in Biddinghuizen en Swifterbant is 

ontspannen. 

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

aantal niet-actieve woningzoekenden. 

 De vraag naar sociale huurwoningen bestaat voornamelijk uit één- of tweepersoons huishoudens. 

 De vraag naar grotere eengezinswoningen wordt minder en de vraag naar seniorenwoningen daalt. 

 Het aandeel woningzoekenden van buiten de gemeente Dronten stijgt.  
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Verkoop bevorderende maatregelen 

Doelstelling beleidsplan: We treffen verkoop bevorderende maatregelen (bijvoorbeeld starterslening) 

en zetten op de juiste wijze (marketing)communicatiemiddelen in om de verkoop van woningen te 

bevorderen.  

Actie: We zetten (marketing)communicatiemiddelen in om de verkoop te stimuleren. 

 

 In 2014 hebben we twee bedrijven uitgenodigd om een offerte te maken voor het optimaliseren van onze 

internet-zoekmachineresultaten. Het bedrijf dat onderzoek zou doen naar het optimaliseren van onze 

zoekmachineresultaten, is failliet verklaard. We zijn ons opnieuw aan het oriënteren op een andere 

leverancier. Vanwege het zwangerschapsverlof van de betrokken medewerker is er voor gekozen om dit 

traject in 2015 voort te zetten. 

 Een andere manier om de verkoop te stimuleren is de pilot ‘Verkoop-bevorderende maatregelen’. Dit is 

gestart in april. Bestaande woningen die te koop staan, worden onder begeleiding van een OFW-

medewerker door leerlingen van bouwopleidingen ‘woonklaar’ gemaakt. Kopers kunnen de woning dan 

zonder al te grote klussen betrekken. 

Uit een eerste evaluatie is gebleken dat de kosten van een aantal opgeknapte woningen relatief hoog 

waren. Deze woningen waren tijdens de werkzaamheden verkocht, maar het lukte niet om de 

werkzaamheden op de afgesproken opleverdatum gereed te krijgen. Er is opgeschaald en met 

professionele hulp zijn de werkzaamheden tijdig afgerond. Om dit in de toekomst te voorkomen, is 

besloten deze woningen niet eerder te koop aan te bieden, dan nadat de werkzaamheden zijn afgerond. 

De proef met de leerlingen is met 1 jaar verlengd. Door op deze manier te werken is de verwachting dat 

we de kosten voor het opknappen kunnen beperken. 

 

Trends / direct resultaat 

 In 2014 hebben we 21 woningen verkocht (en feitelijk geleverd). Dit is 1 meer dan begroot. Er zijn 23 

garages verkocht. In de jaarrekening is het financiële resultaat opgenomen. 

 We merken dat de verkoop van woningen vanaf het laatste kwartaal van 2014 aantrekt. In 2014 zijn 6 

woningen meer verkocht dan in 2013. Dit is het positieve resultaat van de verkoop bevorderende 

maatregelen, maar heeft ook te maken met landelijke economische ontwikkelingen. 

 Er zijn in 2014 vier startersleningen verstrekt. 

 In 2014 is een deel (ruimten van de huisartsen) van het gezondheidscentrum GOED aan de Bolder in 

Dronten verkocht. 

 

 Gerealiseerde verkopen (huurwoningen) Te 

verkopen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bestaand verkoopplan  29 35 16 13 15 21 430 

Uitbreiding verkopen op basis 

van Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw 

      234 

Totaal 29 35 16 13 15 21 664 

 

Wonen en zorg 

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

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

verantwoordelijk voor het wonen. 

Actie: We implementeren de resultaten van het piramidemodel in ons Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw. 

 

Onderzoek naar vraag en aanbod 

In 2013 is in opdracht van gemeente, Coloriet en OFW onderzoek gedaan naar de vraag naar en het aanbod 

van geschikte woningen (al of niet met zorg) voor ouderen en mensen met een fysieke of psychische 
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beperking of verstandelijke handicap. Hiervoor is gebruikgemaakt van het piramidemodel en het Fortuna-

model. In 2014 zijn de resultaten gepresenteerd en besproken. We zien dat we op termijn te maken krijgen 

met een aanzienlijke vergrijzing. Uit het onderzoek volgt echter dat in de nul-situatie (2011 in dit onderzoek) 

al een groot tekort is aan geschikte woningen. Dit tekort zien we niet terug in de dagelijkse praktijk van het 

verhuren van sociale huurwoningen. Daarnaast zijn de uitkomsten lastig te interpreteren, omdat gebruik is 

gemaakt van de Primos prognose. Deze stelt dat de gemeente Dronten fors zal groeien tot een 

inwoneraantal van 56.670 in 2040. OFW vindt dit geen reële prognose. 

 

Behoeftes veranderen in de tijd 

In het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN) is een prognose opgenomen uit het 

piramidemodel van het aantal 75-plussers in 2040 (berekend aan de hand van de bevolking in 2011 per 

leeftijdscategorie door middel van een leeftijdscohortanalyse). Hierbij is de prognose voor de groei van het 

aantal inwoners van de gemeente buiten beschouwing gelaten. We hebben in het SBVN geconcludeerd dat 

je zou verwachten dat door de vergrijzing de druk op seniorenwoningen toeneemt, maar dat we dat (nog) niet 

terug zien in de vraag. De vraag is of het voorspelde woongedrag van senioren (van koop naar huur en van 

een eengezinswoning naar een seniorenwoning of appartement) in de praktijk nog wel uitkomt. De huidige 

generatie ziet er anders uit dan de vorige (inkomen, wensen etc.) en door de verandering in de wet- en 

regelgeving in de zorg (onzekerheid) leidt dit tot andere keuzes dan voorheen. De vraag blijft wat het effect 

hiervan is op de vraag naar seniorenwoningen. Op dit moment is de vergrijzing niet merkbaar in een 

groeiende druk op seniorenwoningen.  

 

Beperkte aanpassingen helpen al 

Een van de aandachtspunten in dit rapport is de mate waarin woningen geschikt gemaakt kunnen worden 

voor mensen met een fysieke beperking. In de praktijk blijkt dat senioren die in een gemoderniseerde woning 

- met een tweede toilet op de verdieping en een nieuwe ruimere doucheruimte - langer in hun woning blijven 

wonen dan men theoretisch verwacht. Bewoners nemen derhalve genoegen met beperktere aanpassingen. 

 
Trends / direct resultaat 

In onderstaand 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 blijft dalen van  602 in 2014 naar 561 in 2015. Dit 

lijkt tegen de trend van de vergrijzing in te gaan. Een verklaring kan 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 01-01-2015 

Vraag naar seniorenhuisvesting  

per 01-01-2015 (op 

woningzoekendenlijst OFW) 

Levensloopwoningen 142 561 

Seniorenwoningen en  

–appartementen 

742 

MIVA woningen* 27 

Seniorenwoning 50+ 

(woongroep 50+ ’de 

Wiekslag’) 

27 

Totaal 935  

*Mindervalide-woningen 

 

Naast het aanbod aan seniorenhuisvesting heeft OFW 76 verzorgingshuiseenheden en verhuren we 99 

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

tot wonen en zorg vinden onderdak bij OFW: Coloriet, Vitree, Triade, Kwintes, ’s Heerenloo, Philadelphia, 

InteraktContour, Omega Zorg. 
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3.2 Betaalbaarheid van het wonen 

Streefhuur 

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

maximale huurgrens voor de huurtoeslag. 

De streefhuur is de huurprijs die OFW voor een woning vraagt na verhuizing. De tabel laat het percentage 

woningen zien dat OFW heeft, ingedeeld naar de huurprijscategorieën van de huurtoeslag. De tabel zegt dus 

iets over de betaalbaarheid van de woningen van OFW. Het bezit van OFW ziet er, op basis van streefhuur, 

als volgt uit: 

 

 2012 2013 2014 2015 

< kwaliteitskortingsgrens 9,7% 6,4% 6,3% 4,1% 

< laagste aftoppingsgrens  63,0% 62,7% 61,3% 62,7% 

< hoogste aftoppingsgrens 20,3% 22,7% 23,7% 24,3% 

< maximale huurgrens 7,0% 7,6% 7,9% 8,5% 

> maximale huurgrens 0,1% 0,6% 0,7% 0,5% 

Indeling bezit op basis van streefhuur 

 

Door nieuwbouw, modernisering en door het nieuwe huurbeleid (2012) gaat de gemiddelde huur van een 

OFW woning omhoog. Op 1 januari 2015 heeft 99,5% van de huurwoningen van OFW een streefhuur onder 

de maximale huurgrens voor de huurtoeslag. Er zijn in totaal 21 woningen met een huur boven de 

huurtoeslaggrens (15 woningen complex Bries, 3 woningen Noordenveld, 3 overige woningen). Het aantal 

woningen met een huurprijs boven de maximale huurgrens is gedaald door verkoop van woningen en een 

verlaging van de huurprijs van de woningen in het complex Bries. OFW heeft hiertoe besloten om de 

leegstand in het complex te verminderen. Alle appartementen zijn nu verhuurd. 

 

Woningwaarderingsstelsel 

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

maximale huurgrens voor de huurtoeslag. 

Actie: We spelen in op de wijziging in wet- en regelgeving van het woningwaarderingsstelsel 

(samenhang ZAV-beleid). 

In het regeerakkoord (Rutte II) is opgenomen dat het huidige woningwaarderingsstelsel verdwijnt. De 

maximale huurprijs zou gekoppeld worden aan de WOZ-waarde van de betreffende woning. De invoering 

van het nieuwe woningwaarderingsstelsel is door de politiek uitgesteld naar 1 oktober 2015. We blijven de 

ontwikkelingen volgen. 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

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

maximale huurgrens voor de huurtoeslag. 

Actie: Inspelen op wijziging wet- en regelgeving inkomensafhankelijke huurverhoging.  

Vanaf 2013 hebben we de inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Ook in  

2014 hebben we dat gedaan. De huurverhoging was als volgt: 

 

Inkomenscategorie Percentage huurverhoging 

Tot € 34.085 4,0% 

€ 34.085 - € 43.602 4,5% 

Meer dan € 43.602 6,5% 

 

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

hebben kunnen deelnemen aan een modernisering of verbetering van de energetisch waarde van de 

woning), hebben een korting op deze huurverhoging gekregen. 
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We hebben 74 bezwaarschriften ontvangen op de huurverhoging (in 2013: 94). Een signaal dat uit de 

bezwaren naar voren is gekomen, is dat veel meer mensen met een basishuurverhoging aangeven dat zij dit 

niet meer kunnen betalen. In het in 2014 geactualiseerde Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw is 

nader ingegaan op de betaalbaarheid. Ook in het overleg met de Huurders Belangen Vereniging over de 

huurverhoging per 1 juli 2015 is betaalbaarheid een aandachtspunt. 

3.3 Goed huurderschap 

Goed huurderschap 

Doelstelling beleidsplan: we verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen 

betalen en blijk kunnen geven van goed huurderschap. 

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

hiervoor is dat we aan de voorkant willen 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 tot verhuur wordt overgegaan. Bij twijfel op goed huurderschap wordt de 

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

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

MOE-landen (Midden- en Oost-Europa). In 2014 is het aandeel inschrijvingen van mensen uit een MOE-land 

zo’n 7,3 procent. 

 

Het aantal woningzoekenden dat op intakegesprek wordt uitgenodigd, daalt. Het absolute aantal 

woningzoekenden dat wordt ingeschreven onder voorwaarden daalt ook. Redenen om woningzoekenden 

niet in te schrijven, zijn bijvoorbeeld openstaande huurachterstand, een negatieve verhuurdersverklaring, te 

hoog inkomen of op eigen verzoek. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Nieuwe woningzoekenden 923 879 740 730 

Intakegesprek 231 (25%) 186 (21%) 170 (23%) 156 (21%) 

     

Ingeschreven 96 90 87 85 

Ingeschreven onder voorwaarden 37 33 41 36 

Niet op intake verschenen / geen gegevens 

ingeleverd 

34 25 15 9 

Niet ingeschreven 63 37 27 26 

Nog in behandeling 1 1 - - 

Acceptatiegraad 

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

We zetten in op optimale keuzevrijheid voor de 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 keuzes kunnen maken, verwachten wij dat een aangeboden woning snel wordt 

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

2014 is 44,8 procent. Daarmee voldoen we net niet aan de doelstelling. Dit komt ook overeen met de analyse 

van de woningmarkt die we hebben gemaakt voor het strategisch beleidsplan. Daaruit bleek dat we steeds 

meer moeite moeten doen om een woning te verhuren. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Gemiddelde 

acceptatiegraad 

47,1% 51,3% 49,9% 44,8% 
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Huisuitzettingen binnen een jaar  

Doelstelling beleidsplan: we beperken het aantal huisuitzettingen in verband met overlastklachten en 

huurachterstand binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend. 

We proberen aan de voorkant het huisvesten zo vorm te geven dat zoveel mogelijk huisuitzettingen en 

dakloosheid worden 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 2014 zijn geen woningen ontruimd waarvan de huurders minder dan een jaar huurden bij 

OFW.  

 

 2011 2012 2013 2014 

Aantal huisuitzettingen binnen een jaar na ingang 

huurovereenkomst 

1 2 0 0 

 

 

Hennepprotocol 

Doelstelling beleidsplan: we beperken het aantal huisuitzettingen in verband met overlastklachten en 

huurachterstand binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend. 

Actie: We evalueren het hennepprotocol. 

De evaluatie heeft plaatsgevonden en er is een rapportage gemaakt. Deze rapportage is bedoeld voor intern 

gebruik bij de protocolpartners en niet bestemd voor publicatie. OFW is tevreden over de samenwerking en 

de meldingen die zij ontvangt op basis van het protocol. 

 

Bijzondere doelgroepen 

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

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

samenwerking met ketenpartners. 

 

Bijeenkomsten kwetsbare zorggroepen in Dronten 

Op 3 juli 2014 vond (op initiatief van Vitree, OFW, gemeente Dronten en onder begeleiding van Viatore) een 

bijeenkomst plaats over kwetsbare zorggroepen in Dronten. Centraal stond de vraag “Wat gebeurt er met de 

mensen die tot voor kort intramuraal woonden of geïndiceerd werden en straks niet meer?” Hoe zorgen we 

dat deze mensen het redden in de maatschappij? De bijeenkomst werd georganiseerd om de nieuwe situatie 

te verkennen en daar beter en meer gezamenlijk op te kunnen anticiperen en acteren. Voor de bijeenkomst 

waren de volgende organisaties uitgenodigd: Kwintes, GGD, MDF, politie, Leger de Heils, GGZ, Triade, 

Icare, Voedselbank, Vitree, gemeente en OFW.  

Er zijn tijdens de bijeenkomst beelden gedeeld, een visie gevormd en acties benoemd, maar daarmee was 

het nog niet af. In november 2014 heeft daarom een vervolg plaatsgevonden om met zorgverleners en 

bestuurders af te stemmen wat de betrokken partijen er in de praktijk mee gaan doen en hoe we het leidend 

maken in de samenwerking. 

 

Dronter koers 

Sinds eind 2014 vinden (op initiatief van de gemeente en maatschappelijk werk en in samenwerking met 

andere partners in het sluitend vangnet) ‘ronde tafel-overleggen’ rondom individuele casuïstiek plaats 

waaraan OFW deelneemt. Waar er sprake is van problematische schulden of (woon)overlast kan OFW ook 

het initiatief nemen. Deze ontwikkeling past in de zorgtransitie die plaatsvindt. Als netwerkpartner hebben we 

in 2014 (evenals dienstverleners in de zorg en andere netwerkpartners) een overeenkomst met de gemeente 

ondertekend inzake de transities en samenwerking in het Sociaal Domein. De rol van OFW is met name 

signaleren (denk aan het signaleren van problematische schulden of (woon)overlast) en nagaan welke 

partners in het sluitend vangnet hulp of zorg kunnen bieden.  

 

Trends / direct resultaat 

 We hebben 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 / begeleiding nodig is. In 2014 heeft OFW van de 434 nieuwe verhuringen drie 
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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.  

 Zeven begeleidingsovereenkomsten (die in eerdere jaren zijn afgesloten) zijn wegens succes omgezet in 

een reguliere huurovereenkomst. Bij de eerder afgesloten begeleidingsovereenkomsten is er in 2014 

geen sprake geweest van problematische situaties (overlast, forse huurachterstanden).  

 In 2014 zijn we begonnen met aanvullende voorwaarden, waaronder dat wij de uitvoering van een 

ontruimingsvonnis (in verband met betalingsachterstand) opschorten en de ontruiming bij voldoen aan de 

voorwaarden niet uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer de huur en aflossing betaald moeten zijn of afspraken 

over het opstarten van schuldhulpverlening of financiële begeleiding. We bieden de huurder daarmee 

een laatste kans. Bij het opstellen van deze aanvullende voorwaarden werken we nauw samen met 

partners uit het sluitend vangnet. In 2014 hebben we in acht gevallen van deze aanvullende voorwaarden 

vastgelegd. Waarvan zeven tot dusver succesvol verlopen. Eén ontruiming is alsnog uitgevoerd in 

verband met een blijvende betalingsachterstand. 

Huurachterstand 

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

van de jaarlijkse huuropbrengst. 

 

Per 31 december 2014 bedraagt de huurachterstand van de huidige huurders 0,78 procent van de 

gerealiseerde huuropbrengst. 

 

 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 

Percentage huurachterstanden van de huidige 

huurders ten opzichte van de gerealiseerde 

huuropbrengst 

 

0,89% 

 

0,82% 

 

0,78% 

Huisuitzettingen 

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

maximaal 15 gedwongen ontruimingen vanwege huurachterstand. 

 

Betalingsachterstand 

We proberen het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand te beperken. Ondanks onze 

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

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) gedurende de periode dat huurachterstand ontstaan is, 

zijn in 2014 twee woningen gedwongen ontruimd vanwege betalingsachterstand en hebben twee huurders 

de sleutels ingeleverd. Dit is een forse daling ten opzichte van 2013 en het succesvolle resultaat van ons 

sociaal incassobeleid.  

 

Hennepkwekerijen  

In 2014 zijn twee hennepkwekerijen ontdekt. Bij één hennepkwekerij is de huurder verzocht de 

huurovereenkomst op te zeggen. De huurovereenkomst is ontbonden zonder tussenkomst van een 

deurwaarder. De ontdekking van de tweede kwekerij is voorgelegd aan de rechter. OFW is in het gelijk 

gesteld en de huurovereenkomst is ontbonden; de huurder is in hoger beroep gegaan. De ontruiming van de 

woning is in afwachting van deze procedure opgeschort. Over een deel van deze hoger beroep zaak (het 

ontruimingsvonnis) volgt binnenkort de uitspraak. 
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4 GOED WONEN 

4.1 Kwaliteit van de woning 

Modernisering Chaletwoningen 

Doelstelling beleidsplan: We passen een modernisering ‘light’ toe op de jaren 60/70 woningen, die 

nog niet gemoderniseerd zijn. 

Actie: We starten met de modernisering van de Chaletwoningen.  

In 2014 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de modernisering van de 137 Chaletwoningen aan 

onder andere de Schouwstraat, Karveelstraat, Boeierstraat, Hoogaarsstraat, Klipperstraat, Koggestraat in 

Dronten. Zo zijn de plannen met de bewonerscommissie besproken en is de omgevingsvergunning 

aangevraagd. Het merendeel van de huishoudens (97%) is akkoord gegaan. Ook zijn we in 2014 gestart met 

de uitvoering van de proefwoning.  

 

Grote opknapbeurt binnen en buiten 

In 2015 krijgen deze eengezinswoningen in oud-Dronten een grote opknapbeurt aan zowel de binnen- als 

buitenzijde. De levensduur van de woningen wordt door een integrale aanpak (op basis van ons beleid rond 

duurzaamheid) weer met veertig jaar verlengd. Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, is met name in 

verband met de sanering van asbest in deze woningen niet meer sprake van een ‘light’ modernisering. Begin 

2015 konden bewoners de proefwoning bekijken. Aansluitend is begonnen met de uitvoering van de 

modernisering.  

 

Samen met de bewonerscommissie 

De locatie van de wijk, pal naast het winkelcentrum en aan de andere kant woonzorgcentrum ‘de 

Regenboog’ is uniek. De wijk is architectonisch bijzonder. Daarnaast hebben tien woningen aan de Lijzijde 

de gemeentelijke monumentenstatus. Hierdoor was het nadenken over een aanpak ingewikkelder dan bij een 

andere modernisering. Samen met de bewonerscommissie is veel tijd besteed aan het optimaliseren van het 

plan. Daarbij is het goed informeren van de huurders belangrijk. Via een brochure, informatiebijeenkomsten, 

de website www.eenvlinderwordtgeboren.nl en individuele keukentafelgesprekken weet elke huurder wat er 

mogelijk is en gaat gebeuren.  

 

Aantal woningen: 137 

Start:   najaar 2014 

Oplevering:  begin 2016 

Aannemer:   Mateboer Bouw BV (geselecteerd na een design & build aanbesteding) 

Architect:  Van den Berg architecten 

Energielabel:  A 

Leerlingbouwplaats: 2 leerlingen 

Subsidie:  toekenning STEP subsidie (Stimuleringsregeling Energieprestaties) 

 

Modernisering Greente-Zuid 

Doelstelling beleidsplan: We passen een modernisering ‘light’ toe op de jaren 60/70 woningen, die 

nog niet gemoderniseerd zijn. 

Actie: We starten met de voorbereiding van de modernisering van de huurwoningen in de derde fase 

Greente-Zuid.  

In 2014 zijn we gestart met de voorbereiding van de modernisering van 95 woningen in de wijk Greente-Zuid 

in Swifterbant. Zo is er in samenwerking met de HBV een bewonerscommissie gevormd. Ook is er een 

schriftelijke enquête geweest in de wijk waarin gevraagd is aan te geven welke elementen verbeterd zouden 

moeten worden aan de woningen. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en onze inspecties 

hebben we een probleemanalyse opgesteld en aan de bewonerscommissie gepresenteerd. Anders dan in 

het beleidsplan staat verwoord, is in verband met de technische staat van de woningen niet meer sprake van 

een ‘light’ modernisering. 

 

http://www.eenvlinderwordtgeboren.nl/
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Begin 2015 heeft de aannemersselectie plaatsgevonden en is de uitnodiging van de design & build 

aanbesteding verstuurd. Uitgangspunt is dat door een integrale aanpak (op basis van ons beleid rond 

duurzaamheid) de levensduur van deze woningen met veertig jaar verlengd wordt.  

 

Start voorbereiding: 2014 (planning start uitvoering: begin 2016) 

Aannemer:   - 

Architect:  - 

Energielabel:  A 

Leerlingbouwplaats: aantal te bepalen bij start uitvoering 

 

Levensduurverlenging Giekstraat 

Doelstelling beleidsplan: We passen een modernisering ‘light’ toe op de jaren 60/70 woningen, die 

nog niet gemoderniseerd zijn. 

Voor het appartementencomplex aan de Giekstraat (20 woningen) in Dronten stond voor 2014 planmatig 

onderhoud gepland. Oorspronkelijk zou op termijn het complex worden gesloopt en vervangen voor 

nieuwbouw. Het complex is echter populair onder de huidige bewoners en woningzoekenden (vooral 

vanwege de lage huurprijs). Er zijn bovendien geen grote problemen met betrekking tot de leefbaarheid en 

technische staat van het complex. In het kader van de betaalbaarheid willen we deze woningen beschikbaar 

houden voor de doelgroep jongeren. Daarom is besloten om dit complex door middel van groot onderhoud 

20 jaar levensduurverlenging te geven. In 18 (van de 20) appartementen zit een HR cv-installatie. Deze 

woningen hebben na de werkzaamheden een energielabel A gekregen (de andere twee hebben 

respectievelijk een C- en D-label).  

 

We hebben STEP (Stimulering Energieprestaties) subsidie toegekend gekregen. Door het project in 2014 

nog uit te voeren, hebben we ook gebruik kunnen maken van het btw-voordeel.  

Kwaliteit woningvoorraad 

Doelstelling beleidsplan: We ontwikkelen een integrale aanpak voor het extra onderhoud (inclusief 

energiebesparing) van de ongeveer 600 woningen die gebouwd zijn tussen 1973-1980. 

Actie: We inventariseren de kwaliteit van onze woningvoorraad t.b.v. de actualisatie van het 

Strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

Ten behoeve van de actualisatie van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN) in 2014 

hebben wij de kwaliteit van onze woningen geanalyseerd. Het betreffen de woningen die we niet voor 

verkoop hebben aangemerkt. Aan de hand van het bouwjaar is bekeken welke groep woningen vanuit het 

perspectief van technische kwaliteit, woonkwaliteit en duurzaamheid van de woning, nader moest worden 

onderzocht.  

 

Als uitgangspunt is gehanteerd dat alle nieuwbouw na 1990 kwalitatief goed is. Bij reeds eerder 

gemoderniseerde woningen kan sprake zijn van eventueel ‘narooi’-werk (denk aan dak-, vloer- of 

spouwmuurisolatie). De woningen van bouwjaar 1973 t/m 1980 (zo’n 600 woningen) analyseerden we dieper.  

We hebben de aanpak, planning en financiële haalbaarheid in beeld gebracht. Wat pakken we aan bij 

verhuizing, welk onderhoud doen we planmatig en wat pakken we grootschaliger op? De uitkomsten van 

deze actie zijn verwerkt in het SBVN. 

Veiligheidsincidenten 

Doelstelling beleidsplan: 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.  

We hanteren het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) als uitgangspunt bij nieuwbouw en modernisering 

(actuele voorbeelden zijn de modernisering van de Chaletwoningen en de Greente-Zuid). 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. Dat biedt voor bewoners voordelen. Maar indien er een 

(poging tot) inbraak wordt gedaan, ontstaat er aanzienlijke schade door de goede kwaliteit van de sloten.  
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Project WAAKS! 

In de volgende grafieken staan de verzekeringsmeldingen bij OFW weergegeven. Hierin valt op dat het 

aantal schademeldingen van inbraken met sporen van braak ten opzichte van 2013 aanzienlijk is gedaald. 

Het aantal meldingen van vernieling en vandalisme bij woningen van OFW is in 2014 licht gedaald. De 

aanzienlijke daling van het aantal inbraken met sporen van braak is mogelijk een positief gevolg van het 

project WAAKS! van de gemeente en politie. Bij het project WAAKS! is aandacht gevraagd voor het 

signaleren van verdachte personen en situaties in wijken en hoe deze gemeld kunnen worden bij de politie. 

Met name hondenbezitters is gevraagd hiervoor aandacht te hebben tijdens het uitlaten. OFW heeft tijdens 

een bewonersavond aandacht besteed aan dit project.  
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Kosten dagelijks onderhoud 

Doelstelling beleidsplan: 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 2014 verhouden zich ten opzichte 

van 2013 als volgt: 

 

(x € 1) 2013 2014 verschil 

Kosten reparatieonderhoud 703.000 745.000 42.000 

Kosten verhuisonderhoud 714.000 763.000 49.000 

Totale kosten dagelijks onderhoud 1.417.000 1.508.000 91.000 

    

Aantal woongelegenheden (woningen, 

studentenkamers en verzorgingshuis) 

 

4.786 

 

4.803 

 

+17 

Aantal verhuizingen 

(woningen en studentenkamers) 

365 430 65 

Gemiddelde kosten per 

woongelegenheid 

296 314 18 

(6%) 

    

BDB-index 101,68 102,20 0 

 

De BDB-index is in 2014 met 0,51 procent gestegen. Ten opzichte van 2013 zijn de gemiddelde kosten van 

dagelijks onderhoud per woongelegenheid 18 euro (6 procent) gestegen. Hiermee wordt niet aan de 

doelstelling voldaan. De stijging van de kosten voor reparatieonderhoud worden met name veroorzaakt door 

een toename van kosten in de grote reparaties. Voor reparaties wordt de top 50 van duurste reparaties 

bijgehouden. Deze kosten waren in 2014 hoger dan in 2013. Dit wordt met name veroorzaakt door 

gewijzigde regelgeving rond asbestsanering (en de daarmee samenhangende kosten). Ook was er sprake 

van een relatief groot aantal reparaties van tegelwerk in badkamers.  

Het aantal verhuizingen is in 2014 flink gestegen. Dit is de oorzaak van de stijging van de verhuiskosten. De 

verhuiskosten per verhuizing (verhuiskosten / aantal verhuizingen) zijn in 2014 met 9,3 procent gedaald van 

1.956 euro naar 1.774 euro per woning. Redenen hiervoor zijn de goede staat van de woningen als gevolg 

van de moderniseringen en het kleine aantal gedwongen huisuitzettingen.  

4.2 Invloed op de eigen woonsituatie 

ZAV-beleid en zonnepanelen 

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

beleid om daarmee draagvlak, prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten. 

Actie: We evalueren het ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen)-beleid en passen het ZAV-beleid aan 

op ons nieuwe huurbeleid. 

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 de 

wetgeving rondom de woningwaardering. Het kabinet heeft het nieuwe woningwaarderingsstelsel uitgesteld 

tot 1 oktober 2015. De impact hiervan op het ZAV-beleid is op dit moment nog onduidelijk. Het ZAV-beleid is 

intern geëvalueerd, grotendeels herschreven en over het prijsbeleid is intern overeenstemming bereikt. 

Afronding kan plaats vinden zodra er duidelijkheid is over het woningwaarderingsstelsel. Het ZAV-beleid 

bespreken we met de Huurders Belangen Vereniging.  

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

beleid om daarmee draagvlak, prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten. 

Actie: We formuleren beleid over hoe we omgaan met aanvragen van huurders voor het plaatsen van 

zonnepanelen en zonneboilers. 

OFW faciliteert graag initiatieven en ideeën van bewoners. Zodoende ondersteunen wij ook 

huurdersinitiatieven die een bijdrage leveren aan verdere energiebesparing. Omdat de toepassing van 
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zonnepanelen en zonneboilers op individuele basis bij onze huurders nog een betrekkelijk nieuw fenomeen 

is, wil OFW met het oog op de toekomst hier beleid op ontwikkelen. Met de actualisatie van het Strategisch 

Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw in 2014 is bepaald welke groep woningen geschikt zijn om 

zonnepanelen aan te brengen. Volgend actiepunt is de mogelijkheden te onderzoeken of projectmatig en 

individueel zonnepanelen tegen huurverhoging aangeboden kunnen worden. Dit beleid nemen wij ook op in 

het te actualiseren ZAV-beleid. Eind 2014 is gestart met de inventarisatie van de mogelijkheden. Daarnaast 

volgt OFW wetgeving en beleidsontwikkelingen op dit gebied en onderzoeken we de samenhang met de 

ambitie van OFW om energieneutraal te zijn in 2030.  

Samenwerking HBV 

Doelstelling beleidsplan: 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 2014 in het overleg tussen OFW en het dagelijks 

bestuur van de HBV aan de orde zijn gekomen: 

 Inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 

 Visitatierapport 

 Stakeholdersdebat 

 Bewonersavonden, planning en evaluatie 

 Overlastaanpak door OFW 

 Reglementen Geschillenadviescommissie en Herbenoeming RvC 

 Tuinonderhoud en handhaving door OFW 

 Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

 Convenant gemeente Dronten - OFW 

 Herzieningswet / novelle 

 Complex het Hogerhuis en complex Bries (Dronten) 

 Moderniseringsprojecten Chaletwoningen (Dronten) en Greente-Zuid (Swifterbant), nieuwbouw in De 

Gilden (Dronten), groot onderhoud aan complex Giekstraat (Dronten). 

 

Twee bewonersavonden 
We hebben zoals gebruikelijk twee bewonersavonden georganiseerd. Op de eerste bewonersavond hebben 

we ons jaarverslag 2013 gepresenteerd. Daarnaast kwamen de ontwikkelingen in corporatieland aan de orde 

en de gevolgen daarvan voor OFW. De Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) gaf voorlichting 

over hoe bewoners om kunnen gaan met burenoverlast. De politie vertelde over het project WAAKS!, een 

project dat gestart is om als bewoners van een wijk samen voor een veilige woonomgeving te zorgen. 

Tijdens de tweede bewonersavond gaven we een toelichting op de begroting voor 2015 en het nieuwe 

Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw. Ook is de herzieningswet / novelle en de impact hiervan op 

OFW aan de orde gesteld. Hiernaast heeft de gemeente een presentatie gegeven over hun nieuwe taken 

naar aanleiding van de transities in het sociaal domein.  

 

4.3 Klantgerichte dienstverlening 

Mijn OFW 

Doelstelling beleidsplan: 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. 

In 2014 is de werkgroep ‘Gebruik Mijn OFW vergroten’ opgericht. Deze werkgroep heeft de mogelijkheden 

om het gebruik van het huurdersportaal ’Mijn OFW‘ en de reparatieverzoekenmodule te vergroten, 

onderzocht. Er is nagedacht over hoe we door middel van communicatie als door procesaanpassingen het 
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gebruik kunnen stimuleren. In onze communicatie richting de klant wordt nu actief gewezen op de website. 

We sturen geen folders meer mee als bijlage bij een brief maar verwijzen naar de website, het inschrijven als 

woningzoekende en het opzeggen van de huur is gedigitaliseerd. Daarnaast geven we bij het tekenen van 

het huurcontract uitleg over “Mijn OFW”. Met onze dienstverlening richten we ons op de grote groep mensen 

die zich al prima via internet kan redden. Voor de kleine groep die dit niet kan, is er dienstverlening op maat.  

Om een duidelijker beeld te krijgen van de hoeveelheid klantcontacten die online en persoonlijk verlopen, 

leggen we gegevens vast. Deze gegevens gaan we analyseren, zodat we ook kunnen zien welke acties welk 

resultaat hebben. 

Website  

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

van de gebruiker.  

Actie: We evalueren onze website en doen onderzoek naar mogelijke verbeteringen. 

KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) heeft in 2014 voor het eerst de online 

dienstverlening van corporaties gemeten, de KWH-Webmonitor. Ook OFW heeft meegedaan aan het 

onderzoek van het KWH. De website van OFW is beoordeeld met een 7,2. Een mooi resultaat. De 

uitkomsten van het onderzoek zijn geanalyseerd en diverse aanpassingen aan onze website zijn 

doorgevoerd. Voorbeelden zijn technische aanpassingen, zoals de vindbaarheid van onze website via 

Google, de mogelijkheid om overlast digitaal te melden en uitbreiding van de veel gestelde vragen.  

Daarnaast zijn er nog verbeterpunten die meer tijd vragen, zoals de inzet van social media.  

Social media 

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

van de gebruiker.  

Actie: We doen onderzoek naar de inzet van social media. 

In 2014 is het gebruik van social media in het algemeen en in het bijzonder het gebruik door corporaties 

geanalyseerd. Het onderzoek en advies is (vanwege zwangerschapsverlof van de betrokken medewerker) 

nog niet definitief. Een voorlopige conclusie is dat de inzet van social media kan bijdragen aan een betere 

klantinformatie en dienstverlening. Op basis van de analyse is een conceptadvies geschreven voor ‘beleid en 

richtlijnen’, ‘inzet van welke middelen’ en ‘implementatie’. Afronding van deze actie vindt plaats in de loop van 

2015. 

Ontwikkeling KCC 

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

hierop beoordelen. 

Actie: We implementeren een klantvolgsysteem (KCC)  

In 2014 is gewerkt aan het nader vormgeven van het Klant Contact Centrum (KCC) en het leren van nieuwe 

taken door medewerkers. Een volgende professionaliseringsstap voor het KCC is de implementatie van een 

klantvolgsysteem. Met een klantvolgsysteem kan OFW alle klantcontacten vastleggen en vervolgacties 

monitoren waarmee informatie sneller en meer volledig beschikbaar is. Het systeem ondersteunt ons tevens 

in ons klachtenmanagement. Voor klanten betekent implementatie van het klantvolgsysteem betere en 

snellere dienstverlening. Het onderzoek naar de geschiktheid van het klantvolgsysteem voor OFW en de 

uitwerking hiervan tot een offerte heeft meer tijd gevraagd dan was ingeschat. De leverancier is inmiddels 

bepaald; we hebben in 2014 opdracht gegeven. De implementatie van het klantvolgsysteem is in 2015 

gestart en wordt in de loop van het jaar opgeleverd. 

Scores KWH 

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

hierop beoordelen. 

Actie: We behouden het KWH-Huurlabel.  

OFW heeft in 2014 het KWH-huurlabel behaald. De gestelde eisen zijn minimaal een zeven en een 6,5 voor 

het onderdeel Ontevredenheid. OFW heeft op het onderdeel ‘Uiten ontevredenheid’ een 6,4 behaald. Het 

KWH heeft besloten om dit onderdeel niet mee te laten tellen vanwege de lage respons en de 

meetsystematiek die niet optimaal heeft gefunctioneerd. OFW is sinds 2014 actief met het verbeteren van 
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haar dienstverlening. Alle medewerkers hebben een klantcommunicatie training gevolgd, er is een aanpak op 

klachtenmanagement, een klantvisie en een klantvolgsysteem   in ontwikkeling. 

 

In 2014 zijn de volgende resultaten behaald: 

 

Labelonderdeel Eindresultaat 
 

 
Contact 7,3   

Woning zoeken 7,4   

Nieuwe woning 7,5   

Huur opzeggen 8,2   

Reparaties 8,4   

Onderhoud 8,3   

Uiten ontevredenheid 6,4   

    

Totaalscore 7,6   

 

OFW scoort gemiddeld een 7,6. Dit is hetzelfde cijfer als in 2013. Dit jaar is voor het eerst ook de website 

van OFW beoordeeld onder het labelonderdeel Contact. De website van OFW is beoordeeld met een 7,2.  

 

Klantcommunicatie & klachtenmanagement 

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

hierop beoordelen. 

Actie: We maken beleid voor klachtenmanagement 

Zoals blijkt uit de KWH-meting is klachtenmanagement een punt van aandacht. Ook in 2014 hebben we 

gewerkt aan klachtenmanagement. Dit houdt niet alleen het oplossen van klachten in, maar we hebben ook 

gekeken naar aspecten van klantbeleving en mogelijke verbeteracties in de bedrijfsprocessen. We zijn 

gestart met een bedrijfsbreed traject klantcommunicatie (waaronder een workshop en een training en het 

opstellen van een klantvisie). In de eerste helft van 2015 ronden we de klantvisie af. Deze visie draagt er aan 

bij dat medewerkers inzicht hebben in wie de klant is, hoe we met de klant omgaan, wat de klant van ons 

mag verwachten en wat wij van de klant mogen verwachten.  

 

Klantvolgsysteem ondersteunt 

Het in 2015 te implementeren Klantvolgsysteem ondersteunt in het klachtenmanagement. Met behulp van 

het klantvolgsysteem kunnen we terugbelverzoeken vastleggen en monitoren. Ook kunnen we klachten 

registreren en de afhandeling daarvan bewaken. Hierdoor kunnen we bewaken dat afspraken met de klant 

worden nagekomen. 

Resultaten planmatig onderhoud 

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

hierop beoordelen. 

 

Enquête – wat vinden bewoners van werkzaamheden 

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

ervaringen over de uitvoering van deze werkzaamheden.  
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 In 218 woningen in de wijk de Boeg te Dronten werd een grote schilderbeurt uitgevoerd en zijn de 

betimmeringen schoongemaakt. De bewoners gaven de uitvoering hiervan gemiddeld een 7,3.  

 In de 3 appartementen gebouwen Deining, Kust en Branding te Dronten werd een grote schilderbeurt 

uitgevoerd, Het gemiddelde cijfer van de bewonersenquête was hier een 8.  

 In 66 woningen aan de Fruithof, de Voor en Cultuursingel in Biddinghuizen werd een grote schilderbeurt 

uitgevoerd. De uitvoering van deze werkzaamheden kregen gemiddeld een 7,3 van de bewoners.  

 20 appartementen en 31 woningen in Dronten West werden geschilderd. De bewoners gaven deze 

werkzaamheden gemiddeld een 7,8.  

 De grote schilderbeurt met deels kleurwijziging van de 54 woningen aan de Koningshof en Blazoen in 

Swifterbant werd door de bewoners gewaardeerd op een 8,2. 

 43 woningen in Dronten aan de Oost, Lijzijde en de Werfstraat werden geschilderd, hier gaven de 

bewoners een gemiddelde waardering van 7,6. 

 Van 80 woningen in Dronten Zuid werd het voegwerk hersteld, het nog aanwezige enkelglas vervangen 

en een schilderbeurt met kleurwijziging uitgevoerd. Hier gaven de bewoners gemiddeld een 7,7.  

 In 20 appartementen aan de Giekstraat zijn kunststof kozijnen met HR++ glas aangebracht, het dak, de 

vloeren en de gevels geïsoleerd en is een nieuwe dakbedekking aangebracht. De bewoners 

beoordeelden dit met een gemiddelde van 7,2. 

 

Geschillenregeling 

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

hierop beoordelen. 

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

kunnen, als ze er met OFW niet uitkomen. De Geschillenadviescommissie adviseert het bestuur van OFW. 

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

Commissarissen voorgelegd. 

 

In 2014 is één geschil aan de commissie voorgelegd en in behandeling genomen. Het hoofdthema van het 

geschil betrof de vraag van de huurder of de nieuwe verankeringsconstructie van de dakpannen zou voldoen, 

nu deze meerdere malen tijdens storm eraf waren gewaaid. De huurder ervoer nog steeds een groot gevoel 

van onveiligheid. De huurder heeft voorgesteld om vermindering of kwijtschelding van de huur te bieden 

zolang de onveilige situatie aanhoudt. Daarnaast voelde de huurder zich op een aantal momenten in het 

contact met OFW niet serieus genomen en niet klantvriendelijk behandeld. Een derde punt betrof de schade 

die de huurder als gevolg van storm leed, doordat aan de binnenzijde van de woning water door de kozijnen 

is gesijpeld. De schade is vergoed en de technische constructie van de kozijnen is bij alle woningen 

aangepast om een volgend schadegeval te voorkomen.  

 

OFW heeft de verankeringsconstructie opgeschaald (norm: ‘extra kust’). Dit is een sterkere constructie dan 

vereist voor het windgebied waar Dronten onder valt. Een buurtbewoner (met de meeste ervaring ten 

aanzien van waterschade) heeft meegedaan aan een experiment met de kozijnen. Aan de hand daarvan is 

bij de betreffende woningen de oplossing aan de kozijnen aangebracht die toekomstige waterschade moet 

voorkomen. 

 

De commissie heeft aangegeven niet bevoegd te zijn om een uitspraak te doen over de door de huurder 

gevraagde (tijdelijke) huurverlaging. De huurder kan dit voorleggen aan de Huurcommissie. De commissie 

vindt dat het dossier wat moeizaam is verlopen en dat het hier en daar heeft ontbroken aan klantvriendelijk, 

adequaat en accuraat handelen. De commissie heeft de suggestie aan het bestuur gedaan om schriftelijk 

aan de huurder kenbaar te maken dit te betreuren en daarvoor verontschuldiging uit te spreken. De directeur-

bestuurder heeft het advies overgenomen.  
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5 KANSRIJKE WOONOMGEVING 

5.1 Gemengde wijken 

Nieuwbouw Gilden 

Doelstelling beleidsplan: 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: We leveren 37 huurwoningen op in de tweede fase van De Gilden aan de Schietlood en 

Voegspijker. 

We hebben in 2014 in het project De Gilden 37 sociale nieuwbouwhuurwoningen opgeleverd. Het project 

omvatte in totaal 76 huurwoningen. De overige 39 zijn in 2013 opgeleverd.  

Als we de complete wijk De Gilden bekijken (fase 1 en 2), 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 gerealiseerde percentage huurwoningen ten opzichte van het aantal 

gerealiseerde koopwoningen bedraagt op 31 december 2014 26,1 procent (314 huurwoningen ten opzichte 

van 1201 koopwoningen). We lopen dus voor op de realisatie van het aantal koopwoningen wat is 

geprognosticeerd. Het aantal koopwoningen is gebaseerd op cijfers van de gemeente Dronten. 

5.2 Leefbare woonomgeving 

 

Lemon  

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

waarmee we gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor (LEMON) behalen. 

Actie: Er vindt een Lemonmeting plaats. 

We hebben samen met de gemeente voor de vierde keer de Leefbaarheidsmonitor (LEMON) uitgevoerd (het 

rapport leest u op de website van LEMON). Ruim 5.000 inwoners van de gemeente hebben daarvoor een 

enquête ontvangen. De bewoners van de gemeente Dronten geven als totaalcijfer gemiddeld een 7,6 voor de 

buurt waarin ze wonen. Dit cijfer is vergelijkbaar met het cijfer dat hiervoor in 2011 werd gegeven (7,5) en 

met het landelijk gemiddelde van 2013 (7,5). 

 

Kwaliteit woningen hoog gewaardeerd 

Vooral als het gaat om het aanbod van zorg- en sportvoorzieningen en de overlast van verkeer scoort de 

gemeente Dronten positief (zes tot acht tiende hoger dan landelijk). Daarnaast wordt ook de kwaliteit van de 

eigen woningen relatief hoog gewaardeerd. Uit de waarderingen van de bewoners komt naar voren dat de 

woonomgeving, de speelvoorzieningen, het scholenaanbod en het aanbod van sociaal-culturele 

voorzieningen in hun ogen gemiddeld genomen zijn verbeterd en dat de overlast van verkeer is verminderd. 

Over het winkelaanbod en de overlast van criminaliteit zijn de bewoners van de gemeente Dronten 

gemiddeld genomen minder positief dan drie jaar geleden. Als we naar het totaaloverzicht kijken, is vooral 

het contrast opvallend tussen de kernen Swifterbant en Dronten als het gaat om het voorzieningenniveau. 

Voor bijna alle voorzieningen geldt dat waar de kern Dronten bovengemiddeld scoort, Swifterbant juist 

benedengemiddelde cijfers krijgt. De cijfers voor Biddinghuizen liggen er veelal tussenin en zijn daarmee 

vergelijkbaar met het gemiddelde voor de gemeente Dronten als geheel. 

 

Voor OFW zaten er geen grote verrassingen in de uitkomsten. Het gevoerde beleid rond het moderniseren 

van onze woningen heeft geleid tot verbetering. Het onderzoek werd eerder gehouden in 2006, 2009 en 

2011. 

 

Overlast verminderen 

Doelstelling beleidsplan: 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. We zetten ons in voor een goed 

woonklimaat, waarbij we alert zijn op situaties die de leefbaarheid in gevaar brengen. We spreken de 
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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 gemiddeld tussen de 75 en 

85.  

 

 2012 2013 2014 

Dronten 46 34 41 

Biddinghuizen 17 28 18 

Swifterbant 14 9 11 

Totaal 77 71 70 

Overlastmeldingen naar dorp 

 

Er is een daling van overlastmeldingen in Biddinghuizen waarneembaar en een stijging van het aantal 

overlastmeldingen in Dronten en Swifterbant. Een duidelijke oorzaak is hiervoor niet te herleiden. Het totaal 

aantal overlastmeldingen neemt af. De meeste klachten gaan over asociaal gedrag en geluidsoverlast. Van 

de 70 overlastmeldingen hebben we 38 meldingen doorverwezen richting Buurtbemiddeling en 32 zelf 

opgepakt. Burenproblematiek proberen we in eerste instantie op te lossen met behulp van de 

Buurtbemiddeling van het Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). Wanneer er sprake is of lijkt 

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

Buurtbemiddeling niet ingeschakeld.  

 

In 2014 zijn twee hennepkwekerijen ontdekt. 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 de teelt van hennep’ mede ondertekend. De twee meldingen van 

hennepkwekerijen zijn op basis van het protocol aan OFW gemeld.  

 

In 2014 zijn 95 adressen aangeschreven op tuinoverlast. Het versturen van de brieven en/of het 

aanspreken van huurders heeft bij 82 van de 95 unieke adressen (86 procent) geleid tot een positief of 

voldoende eindresultaat. Meer dan de helft van de tuinklachten wordt gemeld door de buren.  

 

 2011 2012 2013 2014 

Biddinghuizen 12 19 20 25 

Swifterbant 30 19 24 19 

Dronten 32 48 59 51 

Totaal 74 86 103 95 

Tuinoverlastmeldingen naar dorp 

 

Wijkgerichte acties 

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

eraan bijdragen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. 

Actie: We zetten wijkgerichte acties op in samenwerking met gemeente, bewoners en andere 

mogelijke samenwerkingspartners. 

We hebben in samenwerking met bewoners, de gemeente en een tuincentrum een groenactie opgezet voor 

de nieuwe bewoners van de 76 nieuwbouwwoningen in De Gilden. Het betreffen vierkante-meter-tuinen voor 

de bewoners. Deze groenactie vond plaats tijdens de feestelijke oplevering in mei. Deze wijkgerichte actie is 

deels bekostigd vanuit het Leefbaarheidsfonds OFW.  

In 2015 gaan de partners in het wijk- en buurtbeheer met elkaar in gesprek over gezamenlijke 

invulling/uitvoering van projectmatige acties in het kader van wijk- en buurtbeheer. 
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Toekenningen Leefbaarheidsfonds 

Doelstelling beleidsplan: 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 2014 werd vanuit het Leefbaarheidsfonds van OFW een bijdrage gedaan aan 

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

gehonoreerd. In totaal keerde het Leefbaarheidsfonds in 2014 5.022 euro uit.  

 

 Coloriet en bewoners van complex De Regenboog hebben een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit 

het Leefbaarheidsfonds om de (binnen)tuin gezelliger te maken. De aanvraag is toegekend. 

 In samenwerking met bewoners, gemeente en een tuincentrum is een groenactie (vierkante-meter-

tuinen) opgezet voor de bewoners van de 76 nieuwbouwwoningen in De Gilden. Deze actie is deels 

bekostigd vanuit het Leefbaarheidsfonds. 

 Mevrouw Dubois (‘het Zwaluwvrouwtje‘) is actief betrokken bij initiatieven rondom de huiszwaluw in 

Biddinghuizen. Op een aantal plaatsen is een zwaluwtil geplaatst, waaronder aan de Fruithof. De 

bewoners van de Fruithof ervoeren de zwaluwtil als een belemmering voor de buurtinitiatieven die zij 

ontplooien op het veld waarop de til was geplaatst. De zwaluw heeft de til in de afgelopen jaren 

overigens niet in gebruik genomen, ondanks het feit dat zij in een behoorlijke getale aanwezig zijn in het 

dorp. In woonwijk De Graafschap is recent een park aangelegd. De zwaluw is hier gesignaleerd. De til is 

inmiddels naar dit park verplaatst, maar de initiatiefnemers hebben verzocht om een bijdrage uit het 

Leefbaarheidsfonds ter dekking van de resterende kosten van de verplaatsing (circa € 350). De raad van 

advies van het Leefbaarheidsfonds heeft het verzoek neutraal voorgelegd aan het bestuur van het 

Leefbaarheidsfonds. Het bestuur heeft daarop besloten het verzoek te honoreren. 

Dronter Diamantjes 

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

eraan bijdragen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. 

Evenals in 2013 hebben we in 2014 een aantal mensen, die graag iets voor een ander doen en actief zijn in 

de samenleving, in het zonnetje gezet. Met de huidige verzorgingsstaat, waarin zelfredzaamheid een steeds 

groter issue wordt, vinden we het fijn om te zien dat mensen steun kunnen halen uit hun omgeving. 

Vaak zit het niet in hele grote dingen, maar zijn het juist de kleine dingen die het doen. Het onderhouden van 

een tuin van de buurman, een boodschap of huishoudelijk werk voor iemand uit de buurt, het repareren van 

fietsen of auto’s of het gewoon gezellig maken in de buurt. 

Deze ‘Dronter diamantjes’ gingen met een naaste, twee OFW-medewerkers en een verhalenverteller op pad 

voor een bijzondere ‘reis’ door Dronten. Het was een interactieve reis door het verleden van Dronten. Over 

pioniers, ingenieur Lely, vissers die bot vangen, stormen en de Zuiderzee en het land dat er was, voordat er 

zee was. Na afloop van de wandeling was er voor iedereen een high tea. 

5.3 Voorzieningenniveau 

Voorzieningen 

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

 

Stichting De Oeverwal 

We hebben met stichting De Oeverwal oriënterende gesprekken gevoerd over hun initiatief voor het 

ontwikkelen van een multifunctioneel centrum / woonservicezone (waaronder seniorenappartementen) in 

Swifterbant. Voor OFW zijn onder andere de volgende randvoorwaarden voor het realiseren van de 

seniorenappartementen van belang:  

 voldoende concrete vraag naar de appartementen (we denken nu dat de vraag naar 

seniorenappartementen beperkt is en dat nieuwbouw gefaseerd aangeboden moet worden); 

 een goede ligging van de huurappartementen; 

 voldoende financiële middelen; 

 meer duidelijkheid rondom de gevolgen van het kabinetsbeleid ten aanzien van de scheiding van wonen 

& zorg. Welk effect heeft dit op het woon- en verhuisgedrag van mensen? 
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Verkoop deel gezondheidscentrum GOED 

In 2014 hebben we een deel (ruimte van de huisartsen) van het gezondheidscentrum GOED aan de Bolder 

in Dronten verkocht. Aan de functie van dit gebouw is niets veranderd. 
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6 ENERGIESPRONG 

6.1 Duurzame woningen 

Energielabels 

Doelstelling beleidsplan: 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 2015 in vergelijking met het 

woningbezit per 1 januari 2014
1
. 

 

Label 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015 

A 842 1.255 1.355 1.404 

B 821 880 898 858 

C 1.130 1238 1243 1.235 

D 1.153 791 758 734 

E 239 98 97 104 

F 88 47 36 26 

G 21 9 9 6 

Totaal 4.294 4.318 4.396 4.367 

 

Hieruit blijkt dat op 1 januari 2014 3,25 procent van onze woningen (exclusief verkoop en planvorming, 

inclusief Chaletwoningen en Greente-Zuid) een E-, F- of G-label had. Op 1 januari 2015 is dit verminderd 

naar 3,11 procent. Het aantal E-, F- en G-labels is in 2014 gedaald van 142 naar 136. 

  

De twintig appartementen aan de Giekstraat in Dronten, waarvan vijftien met een energielabel E, F of G, 

hadden het strategische label ‘Planvorming’. Ondertussen is in deze appartementen extra onderhoud 

uitgevoerd, waardoor er geen E-, F- en G-labels meer aanwezig zijn. Drie appartementen met een eigen 

verwarmingsinstallatie uitgezonderd (nu label C en D),  hebben de appartementen aan de Giekstraat nu een 

A-label. Ze hebben na het extra onderhoud ook het strategische label ‘Regulier onderhoud’ gekregen. 

 

136 woningen met E/F/G-label 

Op 1 januari 2015 zijn er nog 136 woningen met een E-, F- of G-label. Binnen het project Chaletwoningen 77 

woningen en binnen het project Greente-Zuid 38 woningen. Dan is er nog een groep van 18 woningen die 

valt 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. Daarbij is er sprake van een eigen oude cv-

ketel of mensen wilden geen cv-ketel laten plaatsen. Bij deze laatste groep woningen worden de huurders 

benaderd of zij dit alsnog willen doen.    
 

Energielabels 

Doelstelling beleidsplan: 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: We starten met de modernisering van de Chaletwoningen.  

Voor de modernisering van de 137 Chaletwoningen is als (minimale) eis een energielabel A gesteld. We zijn 

met deze modernisering in 2014 gestart. Als die is afgerond, heffen we 77 E-, F- en G-labels op. Hiermee 

komen we op een percentage van 1,35 procent E-, F-, G-labels.  

Energiebesparing 

Doelstelling beleidsplan: 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 

                                                      
1
 Cijfers per 1 januari 2015 zijn gebaseerd op informatie uit SG Tobias. Eerdere jaren zijn de cijfers gebaseerd op 

Epaview van Delto BV. Vanwege een langdurig technisch probleem was deze informatie voor OFW niet te raadplegen.  
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van 2008, waarmee we de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% 

overtreffen. 

Actie begroting: We besparen gemiddeld 38% aan gasverbruik per woning ten opzichte van 2000.  
Eind 2014 hebben we ten opzichte van 2000 39 procent op het gemiddelde gasverbruik per woning 

bespaard. In het kader van planmatig onderhoud zijn de volgende energiebesparende maatregelen 

genomen: 

 Van 80 woningen in Dronten Zuid werd bij een schilderbeurt met kleurwijziging, het nog aanwezige 

enkelglas vervangen.  

 In 20 appartementen aan de Giekstraat zijn kunststof kozijnen met HR++ glas aangebracht; het dak, de 

vloeren en de gevels zijn geïsoleerd. 

 Van 250 woningen zijn de CV-ketels vervangen door ketels met een hoger rendement. 

 

   

Tot en met eind 2014 hebben we ten opzichte van 2008 25 procent bespaard op het gemiddelde gasverbruik 

per woning. Na het afronden van de modernisering van de Chaletwoningen (begin 2016) zal dit 27 procent 

zijn en na de modernisering van de Greente-Zuid 30 procent (begin 2017). 
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Energiebesparing 

Doelstelling beleidsplan: 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: Er wordt projectspecifiek gekeken naar mogelijk energiebesparende maatregelen.  

We hebben in 2014 extra isolatie aangebracht onder de bitumen dakbedekking van gebouw De Regenboog. 

Ook bij de gangen is een laag isolatie aangebracht. Daarnaast hebben we extra isolerende beglazing 

geplaatst in de Thomsonstraat en aan de Hondsrug in Dronten Zuid. In 20 appartementen aan de Giekstraat 

zijn gelijktijdig met de noodzakelijke vervanging van de dakbedekking het dak, de vloeren en de gevels 

geïsoleerd. Daarnaast zijn kunststof kozijnen met HR++ glas geplaatst. 

Energielabels 

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

een B-label, uitgaande van de huidige methode van berekenen en certificeren.  

Actie begroting: We gaan verder met het verbeteren van ons gemiddelde energielabel.  

Aan het begin van de huidige beleidsperiode (1 januari 2012) heeft ons woningbezit gemiddeld een C-label 

met een gemiddelde energie-index van 1,41. Dit betekent dat er in de woningen 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. 

In 2014 is ons gemiddelde energielabel van een C-label naar een B-label
2
 gegaan met een gemiddelde 

energie-index van 1,29 (een gemiddeld gasverbruik van 1.081 m
3
 per jaar per woning). De besparing in 2014 

is bereikt door het vervangen van 250 CV-ketels, het onderhoud aan de Giekstraat 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. 

In 2014 zijn we gestart met de modernisering van de Chaletwoningen. Zodra dat is afgerond, gaan we binnen 

energielabel B richting een energie-index van 1,25 en voldoen we aan de doelstelling in het ’Convenant 

energiebesparing corporatiesector’.  

 

  

                                                      
2
 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%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cumulatieve besparing gasverbruik woningen OFW 

= Besparing t.o.v. het jaar 



40 

 

Prijs 'Beste energie-index' 

We hebben in 2014 de prijs ‘Beste energie-index’ ontvangen. Voor de bestaande woningvoorraad heeft OFW 

een energie-index van 1,29 wat gemiddeld een energielabel B is. We kregen die prijs binnen de Groene 

Huisvesters. Dit is een overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de landelijke 

branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en zo’n twintig woningcorporaties die zich inzetten om de 

verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. 

Nieuwbouw Gilden 

Doelstelling beleidsplan: 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 begroting: We realiseren 37 huurwoningen in de Gilden 2
e
 fase, aan de Schietlood en 

Voegspijker. 
Dit project omvatte in totaal 76 huurwoningen. 37 woningen zijn in 2014 opgeleverd (de overige 39 in 2013). 

De woningen hebben een energieprestatie-coëfficiënt van 0,36-0,46. Ze zijn voorzien van dak-, vloer- en 

gevelisolatie. Daarnaast zijn de woningen voorzien van een Brink passiefhuistoestel. Dit is een combinatie 

van een zonneboiler, cv-ketel, mechanische ventilatie met warmteterugwinning en luchtverwarming. Een 

aantal woningen heeft een energieprestatie-coëfficiënt hoger dan 0,4. De reden hiervoor is dat de woningen 

zijn ontworpen, voordat het nieuwe beleidsplan werd vastgesteld. 

 

Duurzaam schilderen 

Doelstelling beleidsplan: We ontwikkelen beleid voor duurzame afwegingen bij materiaalkeuzes. 

Actie begroting: We oriënteren ons op welke handvatten bijdragen aan duurzame afwegingen op het 

gebied van materialisering. 

Bij het schilderwerk aan de buitenzijde van appartementencomplex De Branding in de Boeg en bij de 

Koningshof in Swifterbant hebben we milieuvriendelijke / duurzame verfsoorten toegepast. Bij het 

schilderwerk in de Boeg is Aquamarijn lijnolieverf gebruikt. De woningen aan de Koningshof zijn geschilderd 

met ’Oer verf‘ (dit is ook een lijnolieverf) van Wijzonol. 

 

Energieconcepten 

Doelstelling beleidsplan: 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: We oriënteren ons op haalbare en geschikte energieconcepten.  

Lees hierover onder de actie ‘We volgen de landelijke ontwikkelingen van de energienotaloze woning’ in 

hoofdstuk 7 ‘Duurzame organisatie’. 

 

Voorlichting energiebesparend wonen 

Doelstelling beleidsplan: We geven huurders verder voorlichting over het gebruik van duurzame 

installaties en hoe ze energiezuinige woningen moeten bewonen en we stimuleren energiebewust 

woongedrag. 

Actie: We besteden aandacht aan energiebesparend woongedrag waarbij we starten met een 

verbetertraject rondom voorlichting over duurzame installaties bij nieuwe verhuringen. 

We willen voor onze huurders en woningzoekenden eenvoudige, digitale gebruikershandleidingen, die 

ondersteunen bij het duurzaam gebruik van onze technische systemen. We hebben in 2014 inzichtelijk 

gemaakt welke brochures er zijn en welke technische systemen we in de woningen hebben. In 2015 gaan we 

verder met het maken van een korte en eenvoudige gebruikerskaart voor elk technisch systeem en 

informatieverstrekking hieromtrent naar huurders.  
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7 DUURZAME ORGANISATIE 

7.1 Duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers 

  

Verbindingenstructuur 

OFW is een stichting. De stichting OFW is enig aandeelhouder van OFW Holding BV en OFW Holding BV is 

enig aandeelhouder van zowel OFW Vastgoed Beheer BV als OFW Projectontwikkeling.  

 

 
 

OFW Vastgoed beheer BV is gericht op het verhuren van commerciële ruimten en VVE-beheer. OFW 

Projectontwikkeling BV is gericht op het bouwen van koopwoningen (op dit moment vinden geen activiteiten 

in deze BV plaats). OFW Holding BV heeft tot doelstelling de financiering van de BV-structuur. Op 

www.ofw.nl vindt u de statuten van de stichting en de BV’s (en het organogram van de stichting). 

 

Personeelsverloop en –opbouw 

Doelstelling beleidsplan: We streven naar continuïteit van de organisatie.  

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

per fulltime-equivalent (fte) in tabellen weergegeven. 

Aantal medewerkers op 31 
december 

Jaar Aantal In fte 
 2014 51 45,3 

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 

http://www.ofw.nl/
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De volgende personeelsmutaties hebben zich in 2014 voorgedaan: 

Instroom-uitstroom           

  Mannen 

 

Vrouwen 

 

Totaal 

   aantal fte aantal fte aantal fte 

31-12-2013 25,00 25,00 27,00 21,25 52,00 46,25 

Instroom 0,00 0,00 2,00 1,63 2,00 1,63 

Uitstroom 1,00 1,00 2,00 1,25 3,00 2,25 

Verandering arbeidsduur 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 -0,33 

31-12-2014 24,00 24,00 27,00 21,30 51,00 45,30 

 

Opbouw personele bezetting 

  aantal fte parttimers in % fulltimers in % 

Man 24 24,00 0 0,0% 24 100,0% 

Vrouw 27 21,30 19 70,4% 8 29,6% 

Totaal 51 45,30 19 37,3% 32 62,7% 

 

 Aantal dienstjaren per 31 december 2014 

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

Aantal 
medewerkers 11 14 13 4 2 7 51 

    
Gemiddeld aantal dienstjaren 12,80 

 

 

Gemiddelde leeftijd 

 2014 2013 2012 Aantal personen jonger dan 35 jaar 

Man  47,7 46,0 43,9 in 2014: 13 (=25,49%) 
in 2013: 15 (=28,85%) 
in 2012: 17 (=29,30%) 

 

Vrouw 41,6 42,1 40,8 

Man + vrouw 44,4 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 0 2 3 1 4 2 5 5 2 24 

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

Totaal 0 0 6 8 3 11 5 8 7 3 51 

 

Gemiddelde salariskosten 
Per fte / in € 

2014 65.055 

2013 66.550 

2012 65.499 

2011 66.503  

2010 65.488  

 



43 

 

 

Opleiden en ontwikkelen 

Doelstelling beleidsplan: 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 en geven hier uitvoering aan. 

In 2014 is, zoals ieder jaar, een (organisatiebreed) opleidingsplan opgesteld en uitgevoerd. Er is onder meer 

aandacht geweest voor het verkrijgen/actualiseren van vakkennis, training van vaardigheden, borgen van 

kennis en werkprocessen, veilig werken, samenwerken en resultaatgericht werken. 

We hebben rekening gehouden met interne en externe ontwikkelingen (zoals efficiënt en klantgericht werken, 

mogelijkheden van ICT-toepassingen en gevolgen van Rijksbeleid). Dit brengt mee dat teams/medewerkers 

nieuwe/andere werkzaamheden zijn gaan verrichten. We hebben medewerkers gefaciliteerd in deze 

ontwikkelingen en hebben opleidingsmogelijkheden geboden, waaronder:  

 Klantcommunicatie; 

 Organisatiecultuur / kernwaarden & gedragingen; 

 Teamtrainingen onder meer gericht op samenwerking en resultaatgerichtheid; 

 Beleidsplatforms met als thema’s: digitale communicatie, de woningmarkt, Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw, financiële actualiteiten en de basiskwaliteit van onze woningen; 

Daarnaast zijn in 2014 vanuit het Individuele Loopbaanontwikkelingsbudget (CAO) diverse (niet-functie 

gerelateerde) studies/trainingen gevolgd. In 2014 hebben zeven medewerkers hiervan gebruik gemaakt 

(eventueel aangevuld met een studiefaciliteit).  

 
Veilige werkomgeving 
Doelstelling beleidsplan: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 
Actie: We starten de ontwikkeling van team ‘Veiligheid’. 

Vanwege zwangerschapsverlof van de trekker van deze ontwikkeling, wordt dit in 2015 opgepakt. Gedurende 

2014 hebben op het terrein van veiligheid en bedrijfshulpverlening onder andere de volgende activiteiten 

plaatsgevonden:  

 een ontruimingsoefening; 

 zorgdragen voor aanwezigheid van BHV-ers; 

 het volgen van de vereiste (herhalings)opleidingen/cursussen voor de BHV’ers, EHBO’ers en 

ploegleider BHV. Een medewerker is gestart met de opleiding ‘Hoofd BHV’; 

 controle van de inrichting van de beeldschermwerkplekken; 

 de invoering van maandelijkse veiligheidsrondes; 
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 voor 2015 is een bijeenkomst over de BHV en een reanimatie- en AED-cursus gepland die aan alle 

medewerkers wordt aangeboden. Ook is een BHV-communicatietraining voor KCC-medewerkers 

ingepland. 

Het is fijn om te kunnen constateren dat zich in 2014 (evenals in 2013 en 2012) geen bedrijfsongevallen 

hebben voorgedaan 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

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

Actie: We voeren een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit en gaan aan de slag met de 

aanbevelingen. 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd. De respons was 61%. De vragenlijst bevatte vragen 

over onder meer de betrokkenheid bij en tevredenheid over het werk en de organisatie, het werken in 

zelfsturende teams en de energie van de medewerker in relatie tot het werk. De medewerkers hebben ook 

online inzicht gekregen in de persoonlijke resultaten en tips ontvangen. De rapportage is in het MT, de teams 

en OR besproken. Tevens is de RvC over de rapportage geïnformeerd. 

 

Ziekteverzuim 

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

Actie: Het kort ziekteverzuim (tot twee maanden) mag maximaal 3% bedragen. Dit percentage is 

exclusief zwangerschapsverlof.  

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

exclusief zwangerschapsverlof). Hier is in 2014 aan voldaan (1,5 procent). Het lange verzuim (langer dan 

twee maanden) bedroeg in 2014 1,8 procent. De verzuimfrequentie is 1,34  ziekmelding per medewerker per 

jaar (het landelijk gemiddelde is 1).  

 

Het verloop van het ziekteverzuim (in percentages) over de periode 2009 tot en met 31 december 2014 laat 

het volgende beeld zien.  

 

 2009 2010 2011  2012 2013  2014 

Kort verzuim (%) 1,7 1,9 2,4 1,6 1,8 1,5 

Lang verzuim (%) 5,5 4,5 5,1 1,7 1,7 1,8 

Totaal verzuim (%) 7,2 6,4 7,5 3,3 3,5 3,3 

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

verzuim langer is dan zes weken. Deze percentages zijn exclusief zwangerschapsverlof. 
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Frequentie ziekmelding 
per medewerker / per jaar 

2014 1,34 

2013 1,36 

 2012 1,41 

2011 1,45 

2010 1,34 

2009 1,47 
 

% medewerkers die een heel jaar niet hebben 
verzuimd 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

30,0% 38,5% 28,8% 27,6% 29,1% 38,9% 
 

7.2 Efficiënte bedrijfsprocessen & continue ontwikkeling en innovatie 

 
Organisatieontwikkelplan 

Doelstelling beleidsplan: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te 

verbeteren met oog voor ‘people, planet, profit’. 

Actie: We ronden de actualisering van ons Organisatieontwikkelplan af. 

We hebben de actualisering van het Organisatieontwikkelplan afgerond. Met dit plan geven we inzicht in de 

uitgangspunten van onze organisatiefilosofie en onze manier van werken op de vier aspecten cultuur, 

structuur, (hulp)systemen en medewerkers. Ook hebben we in het plan interne (verbeter- en ontwikkel-) 

projecten opgenomen.  

 

Verhuisproces 

Doelstelling beleidsplan: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te 

verbeteren  met  oog voor people, planet, profit. 

Actie: We werken aan het papierloos maken van ons verhuisproces. 

 In 2014 hebben we het verhuisproces (verhuurproces) geëvalueerd met behulp van de Brown Paper 

methode. De wensen/verbeterpunten om het proces te optimaliseren zijn geïnventariseerd. Zoals het zodanig 

inrichten van het verhuurproces (met behulp van ICT) dat we geen fysieke dossiers meer nodig hebben). In 

2015 gaan we verder met de implementatie. 

 

Bevoorradingsproces 

Doelstelling beleidsplan: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te 

verbeteren  met  oog voor people, planet, profit. 

Actie: We oriënteren ons, in samenwerking met leveranciers, op de verbetermogelijkheden van het 

bevoorradingsproces van de servicemedewerkers. 

We laten de bouwmaterialen voor het opknappen van de te verkopen woningen nu op het betreffende adres 

‘just in time’ afleveren. Dit is ook het geval bij het vervangen van badkamers (op individuele basis). In 2015 

gaan we hiermee verder. Neem bijvoorbeeld het afleveren op het betreffende adres van een keukenkastje 

dat vervangen moet worden). 

 

Proces duurzame energie-installaties 

Doelstelling beleidsplan: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te 

verbeteren  met  oog voor people, planet, profit. 

Actie: We brengen het werkproces van het beheer en de exploitatie van onze duurzame energie-

installaties in kaart en betrekken daarbij de consequenties van de nieuwe Warmtewet. 

We hebben een aantal technische energie-installaties (zoals een warmte-koudeopslag, WKO) in ons bezit. 

Het betreffen recente installaties op basis van redelijk nieuwe technieken. Deze duurzame installaties 

exploiteren en beheren we.  
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In 2014 zijn we gestart met het structureel verankeren van de werkprocessen met  

betrekking tot het beheer en de exploitatie van onze WKO’s in de overige werkprocessen  

(door middel van de Brown Paper-methode). In 2015 ronden we dit af. Tevens willen we  

dan nader onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het beheer en exploitatie van deze  

installaties in een samenwerkingsverband met andere corporaties op te pakken. 

 

Energienota-loze woning 

Doelstelling beleidsplan: We oriënteren ons op innovatie- en vernieuwingsprocessen. 

Actie: We volgen de landelijke ontwikkelingen van de energienota-loze woning. 

We hebben tweemaal een bezoek gebracht aan een energienotaloze woning. Beide woningen betroffen 

prototypes van een van de vijf bouwers/ontwikkelaars die deelnemen aan het project de Stroomversnelling 

van de Energiesprong. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren in een dergelijke renovatie van 111.000 

woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. We hebben 

kennis genomen van de ervaringen van bewoners, de toegepaste technieken, materialen, processen en de 

kansen en risico’s van een dergelijke aanpak. De kosten per woning waren erg hoog en bij het ‘stapelen’ van 

technieken in de woning plaatsen we een kritische noot: dit is relatief duur en kwetsbaar in onderhoud. 

Recent is door partijen aangeven dat door opschaling en doorontwikkeling van het concept het normbedrag 

per woning dalende is. We nemen de opgedane kennis mee bij toekomstige projecten.  

 

7.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

Inkopen en aanbesteden 

Doelstelling beleidsplan: Bij inkoop en aanbesteding gaan we bewust om met grondstoffen en 

besteden we aandacht aan de aspecten ‘people, planet, profit’. 

Actie: We actualiseren ons inkoop- en aanbestedingsstatuut, waarbij we de selectiecriteria met 

betrekking tot de sociaal-culturele en ecologische aspecten verder uitwerken. Ook nemen we de 

bouworganisatievorm ‘design & build’ hierin op. We nemen de nieuwe aanbestedingswet- en 

regelgeving in acht.  

In 2014 is gestart met de actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsstatuut van OFW. In 2015 wordt het 

inkoop- en aanbestedingsbeleid aangescherpt en verbreed. Naast het inkopen en aanbesteden van 

bouwkundige projecten wordt de inkoop van onder meer planmatig onderhoud, facilitaire zaken en ICT hierin 

opgenomen. 

Postverzending CO2-neutraal 

Doelstelling beleidsplan: Bij inkoop en aanbesteding gaan we bewust om met grondstoffen en 

besteden we aandacht aan de aspecten ‘people, planet, profit’. 

Ook bij het versturen van post wil OFW rekening houden met het milieu. Sinds 2014 versturen we onze post 

dan ook CO2-neutraal via PostNL. De CO2-uitstoot door de postverzendingen compenseren we samen met 

PostNL door te investeren in duurzame projecten met het Gold Standard keurmerk. Dit keurmerk staat garant 

voor directe investeringen in duurzame energieprojecten in minder ontwikkelde landen. De totale CO2-uitstoot 

van de postverzendingen in 2014 van OFW was 0,48 ton.  

 

Stages 

Doelstelling beleidsplan: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

Actie: We bieden aan minimaal acht personen een (afstudeer)stageplaats 

In 2014 hebben 17 personen stage gelopen (niet alle stages zijn al afgerond): 

 Drie studenten via Rolbij (BBL tweedejaars, 1x opleiding allround timmerman) 

 Twee vierdejaars VMBO-studenten, snuffelstages  

 Een eerstejaars MBO-student, directiesecretaresse  

 Twee vierdejaars MBO-studenten BOL4, MTS Bouw &Infra 

 Twee MBO-studenten Landstede, servicemedewerker, nieuwe opleiding  

 Een afstudeeronderzoek HBO maatschappelijk werk en dienstverlening  

 Een student LBO BOL Opleiding allround timmerman, niveau 2 

 Een student LBO BOL Opleiding industriële lakverwerking niveau 2 



47 

 

 Een student Deltion Service medewerker gebouwen MBO 2-jarig 

 Een student Hanzehogeschool Vastgoed en Makelaardij, afstudeerstage 

 Twee studenten MBO Timmerman (1 x BOL en 1 x BBL), beroepsstage  

 

Tevens doet een groep (variërend van 5 tot 9) ROC-studenten onder begeleiding van vrijwilligers van de 

Voedselbank praktijkervaring op bij de verbouwing van een loods van OFW tot Voedselbank. 

 

Leerwerkplaatsen 

Doelstelling beleidsplan: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

Actie: We realiseren jaarlijks drie leerwerkplaatsen 

 In 2014 zijn drie leerwerkplaatsen van start gegaan in de pilot ‘verkoop bevorderende maatregelen’. In 

november is besloten om deze pilot met een jaar te verlengen. 

 Vanaf februari 2015 zijn er twee leerwerkplaatsen in het moderniseringsproject Chaletwoningen. 

 
Erkend leerbedrijf 

In 2014 is OFW als erkend leerbedrijf opgenomen in het register voor leren in de praktijk op het gebied van 

Zorg, Welzijn en Sport. Het betreft beroepsgerichte opleidingen, zoals de opleiding ‘Sociaal-maatschappelijk 

dienstverlener’.  

7.4 Good governance 

 
Aanbevelingen visitatie 

Doelstelling beleidsplan: We handelen en verantwoorden ons conform de regels van good 

governance. 

Actie: We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit het visitatierapport. 

In het najaar van 2013 is voor de derde keer een visitatie uitgevoerd. In 2014 zijn we aan de slag gegaan met 

de aanbevelingen uit het rapport.  

Tijdens de stakeholdersdag op 5 maart 2014 hebben we (conform de aanbeveling van de visitatiecommissie) 

aan onze belanghouders een terugkoppeling op de visitatie gegeven en hebben we inzicht gegeven in de 

effecten van het Rijksbeleid op onze bedrijfsvoering. Tevens hebben we de stakeholders meegenomen in 

welke activiteiten we de komende jaren ondernemen en welke afwegingen we hebben gemaakt om tot die 

keuzes te komen. De aanwezigen waardeerden onze openheid. 

Een andere aanbeveling was om minimaal eens in de twee jaar een externe adviseur in te schakelen bij de 

zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen. Dit is in 2014 gebeurd. 

Ook werken we aan het stapsgewijs verbeteren van onze vermogenspositie. 

 

Oordeel ministerie BZK 

Doelstelling beleidsplan: 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. 

In de Oordeelsbrief van het Ministerie over verslagjaar 2013 (24 november 2014) is gevraagd om informatie 

te verstrekken over de hoogte van door OFW verrichte sponsoringactiviteiten (advertenties) en de relatie met 

de ontvangers van de sponsoring. OFW is zeer terughoudend met sponsoring. Het bedrag dat in 2013 aan 

de betreffende sponsoring activiteiten is uitgegeven is in totaal  755,25 euro (inclusief btw). De sponsoring 

voldoet aan het sponsoringbeleid van OFW en de regelgeving voor corporaties. In januari 2015 is de 

gevraagde informatie aan het Ministerie verstrekt. In februari heeft het Ministerie geantwoord dat ‘de 

activiteiten zijn toegestaan of dat de sponsoring al is beëindigd’ en beschouwt de aangelegenheid als 

afgedaan. 

 

Sponsoring 

In 2014 heeft OFW de volgende sponsoractiviteiten uitgevoerd (voor een totaalbedrag van 573,50 euro 

inclusief Btw): 
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Ontvanger Ten behoeve van 

Stichting Pro Dronten Evenement De Meerpaaldagen in Dronten 

KMC (Kennismakingscommissie)  Bijdrage voor informatieboekje kennismakingsweek 

studenten CAH Vilentum Hogeschool in Dronten  

 

Ook heeft het Leefbaarheidsfonds OFW diverse toekenningen gedaan. Lees hier meer over in het artikel: 

Toekenningen Leefbaarheidsfonds. 

 

Ondernemingsraad 

Doelstelling beleidsplan: We handelen en verantwoorden ons conform de regels van good 

governance. 

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. De OR wil graag naast de bestuurder staan en meedenken 

over de ontwikkeling van de organisatie. Dit wordt door de bestuurder gewaardeerd. 

 

Samenstelling OR op 31 december 2014 

Henk Kos (voorzitter) 

Saskia Polman (vicevoorzitter) 

Jessica Pruim (secretaris) 

Sjoerd Veenstra (penningmeester) 

Johan Hoorn (lid) 

 

In 2014 heeft zes keer een overlegvergadering tussen OR en directie plaatsgevonden. De directeur-

bestuurder en de voorzitter van de OR traden wisselend op als voorzitter tijdens deze vergaderingen. 

Behandelde onderwerpen in deze vergaderingen: 

 Bedrijfsbrede opleidings- en ontwikkelactiviteiten 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 Jaarverslag 2013 en begroting 2015 & meerjarenprognose 

 Begrotingsbijeenkomst voor medewerkers 

 Organisatieontwikkelplan 

 Visitatierapport 

 Stakeholdersbijeenkomst 

 Vaststellen verplicht vrije dagen komende kalenderjaar 

 Vacature team Finance 

 Protocol ziekte, verzuim en herstel   

 Stand van zaken KCC 

 Cursus / teamtraining OR 

 Evaluatie dienstverlening / Contract Arbodienst 

 Vergaderafspraken OR-directieoverleg en samenwerking OR en DB 

 Werkkostenregeling 

 Dilemmatrainingen 

 Invulling positie Manager Wonen 

 

De OR heeft daarnaast tweemaal een ontmoeting met de Raad van Commissarissen gehad (de directeur-

bestuurder was hier niet bij aanwezig). En, zoals gebruikelijk, is (een afvaardiging van) de OR aanwezig 

geweest bij de informatieve RvC-bijeenkomst over het jaarverslag (april 2014) en de begroting (november 

2014). OR-leden zijn ook aanwezig geweest bij de stakeholdersbijeenkomst op 5 maart 2014. 

De OR heeft een cursus gevolgd waarin onder meer aandacht was voor de Wet op de Ondernemingsraden, 

stijlen van communiceren en de taak- en rolverdeling binnen de OR en de wijze waarop de OR zich wil 

profileren en ten opzichte van de directeur-bestuurder en de achterban. 
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7.5 Maatschappelijke verankering 

 
Onze stakeholders 

Doelstelling beleidsplan: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de 

gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk 

gedragen oplossingen. 

Op onze website staat een overzicht van onze stakeholders (belanghebbenden) en onze samenwerkings-

/overlegvormen. 

 

Gemeente Dronten 

In 2014 zijn gemeente Dronten en OFW een convenant (2014-2018) en prestatieafspraken 

overeengekomen. Hierin zijn onder andere de moderniseringsprojecten en onderlinge afstemming van het 

beleid vastgelegd. De discussie tijdens de totstandkoming van het convenant en prestatieafspraken ging met 

name over het al of niet toevoegen van nieuwbouw of het eerst richten op het verbeteren van het bestaande 

woningbezit. We hebben de nadruk op het laatste gelegd. We vinden dat de woningmarkt voor sociale 

huurwoningen in evenwicht is, onze investeringsmogelijkheden zijn beperkt en daarnaast hebben we de 

afgelopen jaren al fors bijgedragen aan de nieuwbouwproductie in de gemeente Dronten. 

 

Besproken met de HBV 

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen OFW en de Huurders Belangen Vereniging is de HBV 

betrokken geweest op de inhoud van het convenant. Het concept convenant is met de HBV besproken en ze 

heeft een advies uitgebracht. Uit overleggen met de HBV kwam naar voren dat zij zich kon vinden in het 

concept convenant en dat zij onze focus op het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningen 

nadrukkelijk onderstreept.  

Met de inhoud van het convenant en de prestatieafspraken is rekening gehouden in het geactualiseerde 

Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw en de meerjarenprognose. Het convenant en de 

prestatieafspraken vindt u op onze website. 

 

Taken als netwerkpartner 

Als netwerkpartner hebben we in 2014 (evenals dienstverleners in de zorg en andere netwerkpartners) een 

overeenkomst met de gemeente ondertekend inzake de transities en samenwerking in het Sociaal Domein. 

De rol van OFW is met name signaleren (denk aan het signaleren van problematische schulden of 

(woon)overlast) en nagaan welke partners in het sluitend vangnet hulp of zorg kunnen bieden.  

 

Bestuurlijk overleg 

In 2014 heeft vijf keer een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden. Dit is een structureel overleg tussen de 

wethouder met onder andere ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting, ruimtelijke realisatie en beheer en 

(fysiek) 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 2014 is onder andere gesproken over het convenant en de prestatieafspraken, het 

coalitieakkoord, ontwikkelingen in het wijk- en buurtbeheer, het gemeentelijk beleid ten aanzien van 

studentenhuisvesting, het jaarlijkse activiteitenplan van OFW, het MFG in Swifterbant en de Koopgarant-

regeling. 

 

 Over de samenwerking en het overleg met de HBV in 2014 leest u meer in het artikel ‘Samenwerking 

HBV’.  

 Lees ook het artikel: ‘Bijeenkomsten kwetsbare zorggroepen in Dronten’. 
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Stakeholdersbijeenkomst 

Doelstelling beleidsplan: 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 stakeholdersbijeenkomst is verplaatst van het najaar 2013 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. Er waren 38 stakeholders aanwezig, 15 personen vanuit OFW (medewerkers, 

managementteam-leden en de directeur-bestuurder) en de RvC. 

Het was de zevende editie van dit jaarlijkse overleg. Deze bijzondere overlegvorm geeft ons de kans om van 

onze stakeholders te horen of we als maatschappelijk ondernemer de goede dingen doen en of we die goed 

doen. Uit de visitatie blijkt dat de maatschappelijke partijen deze jaarlijkse stakeholdersbijeenkomsten 

waarderen: het biedt een stevig platform om elkaar te ontmoeten. 

 

Andere toegelichte thema’s 
Naast de terugkoppeling op de visitatie is inzicht gegeven in de effecten van het Rijksbeleid op onze 

bedrijfsvoering. Tevens hebben we de stakeholders meegenomen in welke activiteiten we de komende jaren 

ondernemen en welke afwegingen we gemaakt hebben om tot die keuzes te komen. Daarmee speelden we 

in op een van de aanbevelingen van de visitatiecommissie om dat inzicht aan belanghouders te geven. De 

aanwezigen waardeerden deze openheid. 

Tijdens groepsdiscussies aan tafel zijn de volgende actuele thema’s besproken: 

 Nieuwbouw, kwaliteit bestaand voorraad of duurzaamheid? 

 Efficiënte processen en ketenkwaliteit. Hoe behalen we met minder middelen, meer resultaat? 

 Wonen en zorg; van intramuraal naar extramuraal, van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. 

Hoe past het sluitend vangnet en leefbaarheid hierbij? 

 Wijk- en buurtbeheer en leefbaarheid; Hoe werken actieve burgers en betrokken organisaties samen? 

Het verslag van de bijeenkomst leest u hier.  

Uit de evaluatie bleek dat de stakeholders een voorkeur hebben voor het voorjaar voor een dergelijke 

bijeenkomst. De volgende stakeholdersbijeenkomst is daarom op 27 mei 2015. 

 

Voedselbank 

Doelstelling beleidsplan: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de 

gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk 

gedragen oplossingen. 

De Voedselbank Dronten kon niet langer gebruik maken van haar locatie. OFW heeft een aanbod gedaan 

aan de Voedselbank om zich te vestigen in een deel van de loods bij ons kantoor. De loods wordt deels niet 

meer gebruikt omdat we tegenwoordig minder voorraden aanhouden. Door dit aanbod kunnen we als 

maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan het realiseren van de ‘inclusieve samenleving’.  

De loods wordt gereed gemaakt om als Voedselbank te kunnen dienen. Dit wordt in 2015 afgerond. Voor de 

verhuizing/verbouwing heeft de Voedselbank sponsoring (middelen en materialen) van diverse bedrijven en 

organisaties ontvangen.  

De Voedselbank heeft er een ‘community project’ van gemaakt.  Dat wil zeggen: verbouwen samen met 

mensen uit de samenleving en bijvoorbeeld scholen.  

Bij OFW is in 2014 een stagiair gestart die werkzaamheden verricht in dit project. Ook doet een groep ROC-

studenten onder begeleiding van vrijwilligers van de Voedselbank praktijkervaring op bij de verbouwing van 

een loods. 

 

 

 

 

 

http://www.ofw.nl/uploads/media:5957/Verslag_Stakeholdersdag_14.pdf
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7.6 Gezonde financiële basis 

Criteria WSW en CFV 

Doelstelling beleidsplan: 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 de toezichtbrief 2014 haar oordeel over de zes 

toezichtterreinen; kwaliteit van de financiële informatie, behoud maatschappelijk vermogen, financieel 

risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen gegeven.  

In de toezichtbrief 2013 had het CFV een interventie vanwege de hoge schuldpositie per verhuureenheid 

opgelegd. Op grond van deze interventie heeft het CFV aan OFW verzocht een verbeterplan op te stellen. Uit 

dit verbeterplan zou moeten blijken dat de schuldpositie in de periode tot en met 31-12-2018 zou worden 

afgebouwd naar 45.000 euro per verhuureenheid.  

Dit verbeterplan is in december 2013 door OFW aan het CFV voorgelegd. 

In toezichtbrief 2014 geeft het CFV aan dat de interventie is beëindigd. 

Het CFV beoordeelt het verbeterplan als voldoende realistisch. Zij zal de realisatie van het verbeterplan 

monitoren.  

 
Schuldpositie per 31 december 2014 
De schuldpositie per 31 december 2014 bedraagt 257.143 euro (enkelvoudig stichting OFW), terwijl in het 

verbeterplan is uitgegaan van 261.643 euro. Dit is derhalve 4.500 euro gunstiger. Dit wordt met name 

veroorzaakt door het project van de modernisering van de Chaletwoningen. Bij het opstellen van het 

verbeterplan was uitgegaan van een eerdere start van deze modernisering. Het verloop van de schuldpositie 

op basis van de meerjarenprognose tot en met 2020 ten opzichte van het verbeterplan is als volgt. 

 

x € 1.000 31-12-

2014 

31-12-

2015 

31-12-

2016 

31-12-

2017 

31-12-

2018 

31-12-

2019 

31-21-

2020 

Schuldpositie volgens verbeterplan 261.643 259.601 257.370 252.120 245.389 238.668 -*) 

Schuldpositie volgens jaarrekening 

2014/prognose t/m 2020 

 

257.143 

 

256.357 

 

255.961 

 

248.478 

 

245.039 

 

238.017 

 

228.973 

Positief verschil 4.500 3.244 1.409 3.642 350 651 nvt 

*) het verbeterplan loopt tot 2019 

 

Naar verwachting zal eind 2018 een schuldpositie, rekening houdend met maatschappelijk vastgoed, van 

circa 45.000 euro worden bereikt. Dit is gelijk aan de maximale norm die het CFV hanteert. 

Het CFV hanteert een aantal signaleringsnormen, zoals blijkt uit de beoordeling van 6 november 2014. 

 

In onderstaand overzicht hebben we een inschatting gemaakt van de belangrijkste ratio’s voor het jaar 2014, 

de uitkomsten volgens de laatste beoordeling van het CFV en de signaleringsnormen.  

 

 2014 

(inschatting) 

2013 Signaleringsnorm 

CFV 

Toezichtveld liquiditeit en financiering   

ICR, prognoseperiode 1,8 1,7 Minimaal 1,4 

DSCR-WSW, prognoseperiode 1,1 1,1 Minimaal 1,0 

    

Toezichtveld behoud maatschappelijk vermogen   

Netto-bedrijfslasten per VHE (in euro’s) 1.129 1.108 1.800 

    

Toezichtveld solvabiliteit en draagkracht vermogen    

Volkshuisvestelijk vermogen per VHE, eind verslagjaar 15.700 16.513 - 

Risicobuffer per VHE, eind verslagjaar 10.591 10.591 - 

Surplus per VHE 5.109 5.922 - 

 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft eind juni 2014 de borgbaarheidsverklaring 

afgegeven. Het WSW verklaart dat OFW conform artikel 8 van het reglement van deelneming voldoet aan de 

eisen die het WSW stelt. 
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Het borgingsplafond dat het WSW voor de periode 2014 t/m 2016 heeft afgegeven is als volgt opgebouwd. 

 

(x € 1.000) 2014 2015 2016 

Geborgde portefeuille per 1 januari 264.173 258.735 256.822 

Uitbreiding portefeuille WSW -2.197 -1.913 -1.928 

Correctie 0 0 -1.583 

Borgingstegoed -3.241 0 0 

Borgingsplafond per jaar 258.735 256.822 253.311 

 

Onder de post uitbreiding portefeuille WSW zijn de verwachte positieve kasstromen (operationeel, verkopen 

minus investeringen) uit de prognose van de DPI 2014 meegenomen.  

Het borgingstegoed is in 2014 aangepast vanwege een per 1 januari 2014 niet opgenomen gedeelte van een 

roll-over-lening van 2.800 euro en een overschrijding van de norm van de liquiditeit van 441 euro. De 

liquiditeit mag volgens deze norm maximaal tien procent van de huren en vergoedingen bedragen. In 2016 is 

een correctie van 1.583 euro doorgevoerd voor de nieuwbouw die in de DPI 2014 was geprognosticeerd. Dit 

betrof de nieuwbouw van appartementen van de WoonArk (de Beesten). 

 

De geborgde leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2014 257.143 euro. Dit ligt 1.592 euro onder het 

niveau van het borgingsplafond. 

Het WSW communiceert jaarlijks rond 1 juli over het borgingsplafond van het lopende en de twee daarop 

volgende jaren.  

 

Het WSW heeft met ingang van 2014 haar beoordelingssystematiek voor corporaties gewijzigd. In deze 

systematiek beoordeelt het WSW op de bedrijfsrisico’s (Business Risk) en de financiële risico’s (Financial 

Risk). Het WSW heeft in een gesprek met OFW aangegeven dat de beoordeling van de Business Risk van 

OFW nog niet heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van 2015 plaatsvinden. De 

Financial Risk-beoordeling heeft in 2014 wel plaatsgevonden. In het volgend overzicht geven we een 

overzicht van de berekende ratio’s van de financiële risicobeoordeling over 2014 en 2013 (conform opgave 

WSW). 

 

 2014 2013 Norm WSW 

ICR (Interest Coverage Ratio) 1,80 1,63  minimaal 1,4 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 1,08 1,03 minimaal 1,0 

LTV (Loan to Value) 67% 66% maximaal 75% 

Solvabiliteit 31% 30% minimaal 20% 

Dekkingsratio (verhouding WOZ-waarde versus 

leningen) 

48% 47% Maximaal 50% 

  

OFW voldoet naar verwachting over 2014, evenals in 2013, aan de door het WSW gestelde normen. 

 

Resultatenanalyse 

Het geconsolideerde resultaat over 2014 (na belastingen) bedraagt 3.135 euro positief (2013: 4.321 euro 

negatief). De analyse van dit resultaat ten opzichte van de begroting laat het volgende beeld zien. 

 

x € 1.000 Realisatie 2014 Begroting 2014 *) 

Bedrijfsopbrengsten     

Huuropbrengsten 31.263  31.417  

Opbrengsten servicecontracten 761  670  

Netto-verkoopresultaat 
vastgoedportefeuille  

 
1.735 

  
1.502 

 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 14  55  

Overige bedrijfsopbrengsten 806  425  

Som der bedrijfsopbrengsten  34.579  34.069 

     

Bedrijfslasten     

Afschrijving op materiële vaste activa     
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en vastgoedportefeuille 8.316 8.319 

Overige waardeveranderingen van 
materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen 

 
 

3.107 

  
 

670 

 

Lonen en salarissen 2.203  2.415  

Sociale lasten 344  375  

Pensioenlasten 400  435  

Onderhoudslasten 3.553  3.794  

Leefbaarheid 52  50  

Lasten servicecontracten 645  670  

Bijzondere waardeverandering van 
vlottende activa 

 
866 

  
0 

 

Overige bedrijfslasten 6.787  6.720  

Som der bedrijfslasten  26.273  23.448 

     

Bedrijfsresultaat   8.306  10.621 

     

Niet gerealiseerde 
waardeverandering 
vastgoedportefeuille 

  
 

-5 

  
 

0 

     

Financiële baten en lasten      

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

 
12 

  
0 

 

Waardeveranderingen verplichtingen 
uit hoofde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 

 
 

4 

  
 

0 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten -10.469  -10.624  

Totaal financiële baten en lasten   -10.453  -10.624 

     

Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor 
belastingen 

  
-2.152 

  
-3 

     

Belastingen  -5.287  38 

     

Groepsresultaat na belastingen  3.135  -41 
 

*) De geconsolideerde begroting 2014 is opgenomen conform de DPI+ van 2014. In deze begroting is 

al rekening gehouden met de in de Wet Verhuurdersheffing gewijzigde tarieven.  

 

Het groepsresultaat na belastingen is circa 3,2 miljoen euro hoger dan begroot. De verklaring van de 

belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting is als volgt. 

 De bedrijfslasten zijn circa 2,8 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door: 

- Een hogere post overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille; toename 2,4 miljoen euro. In de bedrijfswaardeberekeningen is met een 

lagere huurstijging (2 procent in plaats van 2,5 procent) voor de eerstkomende vijf jaar rekening 

gehouden. Dit heeft tot waardeverandering op bestaande complexen geleid. In de begroting 

2014 was hier nog geen rekening mee gehouden.  

- De post bijzondere waardeverandering van vlottende activa; bedrag van 0,9 euro miljoen. In de 

meest recente meerjarenbegroting wordt niet meer uitgegaan van nieuwbouw van huur- en 

koopappartementen op de locatie van de WoonArk (de Beesten). Om die reden zijn de 

voorbereidingskosten van zowel de huur- als de koopappartementen ten laste van het resultaat 

gebracht. 
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 De post belastingen is circa 5,3 miljoen euro gunstiger dan begroot. Ultimo 2014 is een bedrag van 

5,3 miljoen euro opgenomen als vordering voor de uit voorgaande jaren te compenseren belasting. 

In december 2014 heeft de Belastingdienst een definitief standpunt ingenomen over het fiscale 

onderscheid van onderhoud en verbetering bij moderniseringsprojecten. Daarmee is de onzekerheid 

over de fiscale belastingdruk voor de niet definitief vastgestelde jaren en de komende jaren 

weggenomen. Om die reden is tot waardering van de belastingvordering uit hoofde van de te 

compenseren belasting overgegaan. Het effect van deze schattingswijziging is onder de post 

belastingen in de winst- en verliesrekening tot uitdrukking gebracht. 

 

In 2014 is de onrendabele investering van de modernisering van de chaletwoningen voor een bedrag van 2,8 
miljoen euro ten laste van het resultaat gebracht. 

 
Financiering en liquiditeit 

De kredietruimte op korte termijn van OFW bedraagt bij de ING-bank 2,5 miljoen euro. De interne 

financiering ultimo 2014 bedraagt. 

 

(x € 1.000) 2014 2013 

Materiële vaste activa   

Sociaal vastgoed in exploitatie 273.113 278.222 

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 4 1.644 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 2.604 2.836 

Vastgoedbeleggingen   

Commercieel vastgoed in exploitatie 8.574 10.791 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.258 2.393 

Subtotaal  286.553 295.886 

Af: langlopende schulden (leningen kredietinstellingen) 258.868 264.064 

Interne financiering 27.685 31.822 
 

De operationele kasstromen (geconsolideerd) over 2014 zijn als volgt. 

x € 1.000 2014 2013 2012 

Huren 31.263 29.561 27.937 

Vergoedingen 761 758 669 

Overige bedrijfsontvangsten 806 633 614 

Renteontvangsten 4 49 138 

Saldo inkomende kasstromen 32.834 31.001 29.358 

    

Personeelsuitgaven 2.947 3.251 3.385 

Onderhoudsuitgaven 3.553 3.070 3.130 

Overige bedrijfsuitgaven 3.825 3.647 3.505 

Lasten servicecontracten 645 626 609 

Sectorspecifieke heffingen 2.962 1.109 79 

Leefbaarheid (externe uitgaven) 52 72 67 

Rente-uitgaven 10.469 10.540 10.333 

Saldo uitgaande kasstromen 24.453 22.315 21.108 

    

Kasstromen uit operationele activiteiten 8.381 8.686 8.250 

Netto-kasstromen uit exploitatie per VHE (x € 1) 1.722 1.784 1.695 

Netto-kasstromen in % van de huuropbrengsten 27% 29% 29% 

ICR (rentedekkingsgraad) 1,80 1,83 1,81 
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Ondanks de forse toename van de heffingen ten opzichte van 2013 met een bedrag van circa   1,9 miljoen 

euro zijn de operationele kasstromen maar beperkt (0,3 miljoen euro) afgenomen.  

 

Vermogenspositie 

De geconsolideerde balanspositie per 31 december 2014 op basis van bedrijfswaarde is als volgt. 
 

Balans per 31 december 2014 ( x € 1.000) 

Activa 31-12-14 31-12-13 Passiva 31-12-14 31-12-13 

Materiële vaste activa   Groepsvermogen 124.886 121.929 

Sociaal vastgoed in exploitatie 369.412 373.910    

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie 

 

4 

 

1.644 

Voorzieningen 3.842 2.167 

Onroerende en roerende zaken ten 

dienste van exploitatie 

 

2.604 

 

2.836 

   

   Langlopende schulden   

Vastgoedbeleggingen   Schulden /leningen 

kredietinstellingen 

 

244.359 

 

255.018 

Commercieel vastgoed in exploitatie 15.278 18.285 Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden 

 

 

2.318 

 

 

2.455 

Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

2.258 2.393 Overige schulden 4.216 4.429 

      

Financiële vaste activa  6.198 778    

      

Totaal vaste activa 395.754 399.846    

      

Totaal vlottende activa 6.306 5.447 Kortlopende schulden 22.439 19.294 

      

Balanstotaal 402.060 405.293 Balanstotaal 402.060 405.293 

 
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) per 31 december 2014 is 

gestegen naar 7,3 procent (ultimo 2013: 6,2 procent). Dit solvabiliteitspercentage is berekend op basis van 

de waardering in de jaarrekening. Het eigen vermogen op basis van de bedrijfswaarde bedraagt per 31 

december 2014 124,9 miljoen euro (ultimo 2013: 121,9 miljoen euro). Dit staat gelijk aan een solvabiliteit van 

31 procent (ultimo 2013: 30 procent).  
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Ontwikkeling financiële positie 

De ontwikkeling van de financiële positie (enkelvoudig) voor de komende jaren is als volgt geprognosticeerd. 
 

(x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Operationele kasstromen 
(a) 

9.297 8.363 8.956 6.325 6.485 7.619 

       

Verkoopontvangsten -1.775 -1.775 -2.360 -2.965 -2.965 -3.550 

Investeringen 10.887 9.742 3.832 5.851 2.427 2.125 

(Des-)investerings-
kasstromen (b) 

9.112 7.967 1.472 2.886 -538 -1.425 

       

Financieringskasstromen 
(aflossingen)(c) 

13.759 20.195 22.251 21.803 18.896 26.334 

       

Totaal 
financieringsbehoefte (a-
b-c) 

 
13.574 

 
19.779 

 
14.767 

 
18.364 

 
11.873 

 
17.290 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Netto-kasstromen uit 
exploitatie per VHE (x € 1) 

1.918 1.729 1.859 1.314 1.354 1.601 

Netto-kasstromen in % 
van de huuropbrengsten 

29% 26% 27% 19% 19% 22% 

ICR (rentedekkingsgraad 1,9 1,8 1,8 1,6 1,6 1,8 
 

De uitgangspunten die in de prognose gehanteerd zijn, zijn als volgt. 

 Jaarlijkse huurverhoging vanaf 2015: 2 procent; 

 Inflatie per jaar 2 procent; 

 Huurderving 1% van de huuropbrengsten; 

 Rente kortlopend krediet en roll-over-financieringen 2015: 2 procent, vanaf 2016: 3 procent; 

 Rente nieuwe financieringen 2015: 4 procent, en vanaf 2016: 5 procent; 

 De verhuurdersheffing is opgenomen conform de vigerende wetgeving; 

 Voor 2015 is conform het besluit van het CFV geen heffing saneringssteun opgenomen. Voor het 

jaar 2016 is uitgegaan van een heffing van 2 procent van de huuropbrengsten, voor 2017 en 2018 

van een heffing van 1%; 

 Het aantal te verkopen woningen bestaand bezit is als volgt ingeschat. 

 

2015 15 

2016 15 

2017 20 

2018 25 

2019 25 

2020 30 
 

Fiscale mogelijkheden, groenfinanciering en subsidies 

OFW is alert op fiscale mogelijkheden, groenfinanciering en subsidies binnen de grenzen van de wet- en 

regelgeving. In 2014 is gebruik gemaakt van de STEP-subsidieregeling voor de aanpak van de Giekstraat en 

de modernisering van de Chaletwoningen. Deze subsidie wordt verstrekt wanneer bij renovatie of groot 

onderhoud drie labelstappen (energielabel) of meer worden gerealiseerd. 

OFW heeft conform de afspraken met de Belastingdienst bij een moderniseringsproject (Dronten-centrum 

fase III) uit het recente verleden een uitsplitsing gemaakt van de verdeling onderhoud en verbetering. De 

Belastingdienst heeft op basis van de gemaakte fiscale verdeling haar standpunt bepaald. Deze 

verdeelsleutel zal ook bij toekomstige moderniseringsprojecten worden gehanteerd. 
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Treasury 

Doelstelling beleidsplan: 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 treasury-activiteiten hebben in 2014 plaatsgevonden: 

 Voor het jaar 2014 is een treasuryjaarplan met de daarbij behorende liquiditeitsplanning opgesteld. 

Dit treasuryjaarplan is aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd. 

 Wij hebben gedurende het jaar advies ingewonnen bij een onafhankelijk en specialistisch treasury-

adviesbureau (Thésor). De treasurycommissie heeft drie overleggen gevoerd. Aan dit overleg nemen 

de directeur-bestuurder, Thésor, de manager bedrijfsvoering en de medewerker planning & control 

deel.  

 Het cashmanagement geschiedt op basis van een wekelijks overzicht van de liquiditeitsontwikkeling 

op korte termijn. 

 
Huurderving 

Doelstelling beleidsplan: 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 2014 0,80 procent (2013: 0,95 procent) van de 

huuropbrengsten. Deze huurderving is beïnvloed door de leegstand van appartementen in gebouw de Bries. 

Het effect op de huurderving van dit appartementengebouw bedraagt 0,15 procent. Inmiddels zijn alle 

appartementen in dit gebouw verhuurd. 

Bedrijfslasten 

Doelstelling beleidsplan: In onze bedrijfsvoering zijn we efficiënter dan het gemiddelde van de 

corporatiesector. 

Actie: Onze bedrijfslasten zijn efficiënter dan het landelijk gemiddelde en bedragen maximaal 1.177 

euro per verhuureenheid. 

 

De netto-bedrijfslasten hebben zich in 2014 als volgt ontwikkeld. 

 

(x € 1.000) 2014 2013 2012 

Personeelslasten 2.947 3.251 3.385 

Overige bedrijfslasten (incl. heffingen) 6.787 4.756 3.584 

Leefbaarheid 52 72 67 

Servicelasten 645 626 609 

Onderhoudslasten 3.553 3.070 3.130 

Af: onderhoudslasten (incl. eigen 
dienst) 

4.204 3.662 3.726 

Bruto-bedrijfslasten 6.929 4.998 3.950 

Af: opbrengsten vergoedingen 761 758 669 

Af: overige bedrijfsopbrengsten 806 633 614 

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf 14 280 541 

Netto-bedrijfslasten incl. 
leefbaarheid en heffingen 

 
8.510 

 
6.669 

 
5.774 

Af: leefbaarheidsuitgaven 52 72 67 

Af: saneringssteun en 
verhuurdersheffing 

2.962 1.109 79 

Netto-bedrijfslasten exclusief 
leefbaarheid en heffingen 

 
5.496 

 
5.488 

 
5.628 
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Netto-bedrijfslasten per VHE  

 2014 2013 2012 

Gewogen aantal VHE’s (conform CFV-
methode) 

 
4.868 

 
4.856 

 
4.834 

    

Netto-bedrijfslasten per VHE (x € 1) 1.129 1.127 1.156 

    

Gemiddeld aantal FTE’s 46 49 52 

    

Aantal VHE’s per FTE 106 99 94 
 

Volgens de cijfers van Corporatie in Perspectief van het Corporatie Benchmark Centrum bedraagt het 

landelijk gemiddelde van de netto-bedrijfslasten per VHE 1.296 euro. OFW komt in 2013 uit op 1.127 euro. 

Dit is circa 13 procent lager dan het gemiddelde. In de benchmark van Aedes kwam OFW uit op een A-

oordeel voor de hoogte van de bedrijfslasten.  

In 2014 is het bedrag gestegen van 1.127 euro tot 1.129 euro per VHE. Dit is een stijging van 0,17 procent.  

Het bedrag van 2014 (1.129 euro) is gunstiger dan de doelstelling van 1.177 euro per VHE. 

 

Risicomanagement 

Doelstelling beleidsplan: Wij 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 2014 

opgenomen (de risico-inventarisatie van het maatschappelijk/ander vastgoed, het tax control framework, het 

verbeterplan ten behoeve van het CFV, het treasuryjaarplan). In 2014 heeft de RvC een auditcommissie 

ingesteld. Daarnaast zijn we met de aanbevelingen die de accountant in zijn managementletter heeft 

gegeven in 2014, aan de slag gegaan. 

 

*** 

Risico’s en derivaten 

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. 

Het maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling loopt bedraagt € 1,9 miljoen, bestaande uit de 

financiële vaste activa (€ 0,9 miljoen) en de vorderingen op korte termijn (€ 1,0 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. 

 

Renterisico 

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 
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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 € 25 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 2014 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 

Roll-over 

BNG € 7,5 

mln.  

 

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. 

 

Voor nadere toelichting inzake de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico inzake rente-

instrumenten wordt verwezen naar onderstaande toelichtingen. 

 

Basisrenteleningen 

Ultimo 2014 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: 
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 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 11,6 procent in 2017. Hiermee blijft het risico 

onder het gestelde maximum van 15 procent per jaar. 

Indien de rente per 31 december 2014 met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen constant blijven, 

zal de rentelast met € 2,6 miljoen (2013: € 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: 

 
 

 
 
 
 

 
Leningen  
krediet-

instellingen 

  
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  36% 
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 50% 
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. 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%
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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. 

 

 

Ondertekening volkshuisvestingsverslag, 
 
Dronten, 13 mei 2015 
 
 
 
Ir. G.N. Sweringa, directeur-bestuurder 
Oost Flevoland Woondiensten 
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8 JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Inleiding  

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht 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. De RvC bestaat uit vijf personen. 

 

In dit jaarverslag verantwoordt de RvC zich over de uitvoering van haar taken in 2014. Dit jaarverslag maakt 

onderdeel uit van de jaarstukken van OFW. In het hoofdstuk ‘Duurzame Organisatie, paragraaf Good 

governance’ in het jaarverslag van OFW leest u meer over de governance gedurende het verslagjaar 2014. 

Vergaderingen en overige bijeenkomsten 

Frequentie en aanwezigheid reguliere vergaderingen 

De RvC heeft in 2014 vijf keer vergaderd. De directeur-bestuurder was hierbij aanwezig. Alle RvC-leden zijn 

bij iedere vergadering aanwezig geweest. De voorzitter en (vanaf november 2014) de vicevoorzitter van de 

RvC hebben voorafgaand aan iedere RvC-vergadering een voorbereidingsgesprek met de directeur-

bestuurder gehad.  

 

Behalve de reguliere vergaderingen, heeft de RvC met de directeur-bestuurder een wandeling gemaakt in 

Swifterbant, onder andere langs de te moderniseren woningen in de Greente-Zuid. Ook zijn de 

ontwikkelingen in het dorp toegelicht (waaronder het initiatief (een multifunctioneel centrum) van stichting De 

Oeverwal).  

 

De RvC is eenmaal buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder bij elkaar gekomen. Deze 

bijeenkomst betrof de jaarlijkse zelfevaluatie en de voorbereiding van het jaarlijkse evaluatiegesprek met de 

directeur-bestuurder. Daarnaast is de RvC per 19 november 2014 begonnen met een besloten deel 

voorafgaand aan de reguliere vergaderingen. 

Bijeenkomsten met directeur-bestuurder, MT en OR 

Voorafgaand aan twee RvC-vergaderingen heeft (zoals ieder jaar) in 2014 een informatieve bijeenkomst 

plaatsgevonden. Eén met betrekking tot het jaarverslag over 2013 en één over de begroting voor 2015. 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.  

 

In de jaarverslagbijeenkomst in april heeft de accountant een inleiding verzorgd over de Herzieningswet en is 

door de adjunct manager Wonen een inleiding gegeven over de woningmarkt in de gemeente. In de 

begrotingsbijeenkomst in november heeft een jurist een inleiding gegeven over de stand van zaken op dat 

moment van de Herzieningswet. 

Gemeenteraadsleden 

In september is de RvC aanwezig geweest bij een bijeenkomst voor Gemeenteraadsleden (georganiseerd 

door OFW), waarin onder andere de financiële ontwikkelingen, woningmarkt en het Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw aan de orde kwamen. Ook zijn vragen beantwoord over het initiatief van stichting 

De Oeverwal: een multifunctioneel centrum in Swifterbant. 

Huurders Belangen Vereniging  

RvC-leden hebben periodiek contact met de Huurders Belangen Vereniging (HBV), bijvoorbeeld door het 

bijwonen van een vergadering van de HBV. In april heeft de RvC met de HBV een wandeling in 

Biddinghuizen gemaakt en vervolgens in informele sfeer verder met elkaar gesproken. De RvC heeft 

daarnaast met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag over 2014 van de HBV.  

http://www.transparantofw.nl/FbContent.ashx/Downloads/v1304171119/Beleidsplan_2012-2017.pdf
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Stakeholdersbijeenkomst 

In maart is de RvC aanwezig geweest bij de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst van OFW. Onder meer zijn 

de uitkomsten en aanbevelingen uit het Visitatierapport aan de orde gekomen. Ook hebben de stakeholders 

inzicht gekregen in de investeringscapaciteit, afwegingen en strategische keuzes van OFW. Deze openheid 

werd op prijs gesteld. De RvC heeft ook deelgenomen aan de tafeldiscussies met de stakeholders 

gedurende het tweede deel van de bijeenkomst. In het jaarverslag wordt nader ingegaan op deze dag. 

Ondernemingsraad 

Op 5 februari en 3 september 2014 heeft een delegatie van de RvC een ontmoeting met de OR gehad. Er is 

onder andere teruggeblikt op het proces dat in 2013 (onder andere als gevolg van de heffingen) leidde tot het 

ontslag van medewerkers. Ook is gesproken over de uitkomsten van de visitatie, over de uitkomsten van het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek en over de werkorganisatie. De periodieke ontmoeting tussen RvC en 

OR wordt door beide organen als prettig en open ervaren. 

Besluiten en gespreksonderwerpen 

 

In 2014 zijn in de RvC onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 Jaarverslag, jaarrekening stichting OFW + BV’s van OFW en jaarverslag RvC 2013 

 Managementletter, accountantsverslag en controleverklaring 

 Evaluatie werkzaamheden accountant en opdracht accountantscontrole 

 Begroting 2015 en meerjarenbegroting stichting OFW 

 Treasuryjaarplan, -maatregelen en liquiditeitsprognose 

 Evaluatie treasury-adviesbureau Thésor 

 Prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder 

 Beoordeling financiële positie door WSW en CFV + Oordeelsbrief ministerie 

 Verbeterplan CFV 

 Actualisering van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

 Verkoop van woningen (onder meer in het kader van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw)  

 Kwartaalrapportages  

 Risico-inventarisatie maatschappelijk en ander vastgoed 

 Jaarlijks overleg met belanghebbenden: stakeholdersdebat 2014 

 Modernisering 137 Chaletwoningen, 95 woningen in de  Greente-Zuid 
en levensduurverlenging 20 appartementen aan de Giekstraat 

 Nieuwbouw De Gilden 

 Inkoop- en aanbestedingsstatuut 

 Waterschapsverkiezingen 

 Europese, landelijke, lokale ontwikkelingen van invloed op de woningmarkt, woningcorporaties en op OFW 

 Convenant en prestatieafspraken tussen gemeente Dronten en OFW 

 Jaarverslag Huurders Belangen Vereniging 

 Ontmoeting met de Ondernemingsraad 

 Rooster van aan- en aftreden RvC 

 Deskundigheidsbevordering RvC 

 Zelfevaluatie van de RvC (met externe begeleiding) 

 Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder 

 Er is met de directeur-bestuurder van gedachten gewisseld over het  management en de cultuur van de 
organisatie 

 Herzieningswet / novelle 

 Parlementaire enquête  

 Corporatie benchmark 

 Overdracht WKO-installaties WoonArk, Tas, Wiekslag van OFW Vastgoed Beheer BV naar stichting OFW 

 Oordeelsbrief en toezichtsbrief 

 

De RvC heeft in 2014 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): 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/131
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Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

In 2014 is de RvC door de directeur-bestuurder meegenomen in de actualisatie van het Strategisch 

Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN). In het nieuwe SBVN is rekening gehouden met de OFW 

bekende visies van de stakeholders (waaronder gemeente en HBV). Ook zijn zij gedurende het traject 

geconsulteerd. De consultatieronde heeft niet geleid tot grote inhoudelijke wijzigingen. De nadruk in het 

SBVN ligt op de aanpak van de bestaande woningvoorraad.  

In de RvC-vergadering in november heeft de RvC het SBVN ‘Samen bouwen aan kansrijk en duurzaam 

wonen, 2015-2019’ goedgekeurd. De RvC heeft (in het kader van het voorraadbeleid) tevens besluiten 

goedgekeurd waardoor zo’n 200 woningen voor verkoop zijn aangemerkt. In het jaarverslag van OFW wordt 

op de actualisatie van het SBVN nader ingegaan. 

Convenant en prestatieafspraken gemeente – OFW 

In 2014 zijn gemeente Dronten en OFW een convenant (2014-2018) en prestatieafspraken 

overeengekomen. In september heeft de RvC het bestuursbesluit om een convenant en prestatieafspraken 

te sluiten goedgekeurd. De Huurders Belangen Vereniging heeft op basis van de 

samenwerkingsovereenkomst met OFW advies uitgebracht. Elders in het jaarverslag wordt inhoudelijk op het 

convenant en de bijbehorende prestatieafspraken ingegaan.  

Prestatieafspraken RvC en directeur-bestuurder 

De RvC werkt met prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder. Prestatieafspraken bieden 

de RvC een kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het beleid en het functioneren van de 

directeur-bestuurder. 

De prestatieafspraken zijn onderdeel van de beleidscyclus van OFW. De prestatieafspraken betroffen de 

voor de RvC relevante acties uit de begroting 2014 (en deze acties zijn een afgeleide van de doelstellingen 

en ambities uit het beleidsplan; zie de gedigitaliseerde beleidscyclus). Monitoring van en verantwoording over 

de realisatie van de prestatieafspraken hebben onder meer plaatsgevonden aan de hand van de 

kwartaalrapportages aan de RvC en het jaarverslag over 2014. 

Goedkeuringsbesluiten RvC 2014 

 Modernisering van 137 Chaletwoningen te Dronten 

 Jaarverslag en jaarrekening 2013 

 Verkoop deel gezondheidscentrum GOED/De Schans 

 Verkoop van 6 woningen aan de Lijzijde in Dronten 

 Go / no-go besluit modernisering Greente-Zuid 

 Giekstraat / levensduurverlening toepassen in 2014 + wijziging strategisch label 

 Convenant gemeente Dronten - OFW 

 Begroting 2015 en meerjarenprognose 2016-2020 

 Prestatieafspraken 2015 

 Treasuryjaarplan en -maatregelen 2015 

 Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw 2015-2019 ‘Samen bouwen aan goed wonen’  

 Voor verkoop aanmerken van ruim 200 woningen 

 Overdracht WKO-installaties WoonArk, de Tas en Wiekslag van OFW Vastgoed Beheer BV naar Stichting OFW 

 

Overige besluiten RvC 2014 

 Oprichten audit commissie 

 Vaststellen reglement audit commissie 

 Vaststellen jaarverslag RvC over 2013 

 Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC 

 Herbenoeming RvC-lid mevrouw Bouwmeester per 1 januari 2015 

 Benoeming de heer Van Boven tot vicevoorzitter RvC (voor de duur van 1 jaar).  

 Opdracht accountantscontrole 2015 t/m 2018 

 Deelname RvC-lid mevrouw Visser aan Programma Commissarissen & Toezichthouders Erasmus Universiteit 

 Deelname RvC-lid mevrouw Bouwmeester aan tafelbijeenkomsten De Nieuwe Commissaris 

http://www.transparantofw.nl/
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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 2014 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. 

De RvC heeft in 2014 het besluit goedgekeurd om de warmte-koudeopslag (WKO)-installaties van 

complexen ‘de Woonark’, ‘de Tas’ en ‘de Wiekslag’ van OFW Vastgoed Beheer BV naar stichting OFW tegen 

boekwaarde over te dragen. Dit nadat OFW advies heeft ingewonnen bij een fiscalist en er afstemming heeft 

plaatsgevonden met de accountant. 

Naleving wet- en regelgeving 

In de Oordeelsbrief van het Ministerie over verslagjaar 2013 is gevraagd om informatie te verstrekken over 

de hoogte van door OFW verrichte sponsoringactiviteiten (advertenties) en de relatie met de ontvangers van 

de sponsoring. OFW is zeer terughoudend met sponsoring. Het bedrag dat in 2013 aan de betreffende 

sponsoringactiviteiten is uitgegeven is in totaal € 755,25 (inclusief btw). De sponsoring voldoet aan het 

sponsoringbeleid van OFW en de regelgeving voor corporaties. In januari 2015 is de gevraagde informatie 

aan het Ministerie verstrekt. 

Governancecode 

OFW onderschrijft 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 2014 ten opzichte van voorgaande jaren niets in gewijzigd.  

In 2015 wordt de Governancecode door Aedes en de VTW geactualiseerd. 

Risicomanagement 

In 2014 besteedde de RvC onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement (op de OFW-

site is meer algemene informatie daarover te lezen): 

 In 2014 heeft de RvC een auditcommissie ingesteld. 

 In 2014 heeft de RvC kennisgenomen van de risico-inventarisatie van het maatschappelijk / ander 

vastgoed van OFW. 

 In september 2013 heeft de RvC het Treasury-jaarplan 2014 en de treasury-maatregelen besproken en 

goedgekeurd. In november 2014 zijn het Treasury-jaarplan 2015 en de treasury-maatregelen besproken 

en goedgekeurd. 

 De RvC heeft de managementletter en het accountantsverslag ontvangen. Beide documenten zijn 

besproken in de auditcommissie met de directeur-bestuurder. 

 De RvC heeft kennisgenomen van het tax control framework. 

 De RvC heeft kennisgenomen van de meerjarenprognose voor 2016 t/m 2020 waarin een analyse van 

de financiële risico’s en mogelijke scenario’s zijn opgenomen.   

 Mogelijke gevolgen van de invoering van de Herzieningswet (zoals het administratief scheiden van het 

bezit en wijze van financiering) zijn tijdens RvC-vergaderingen aan de orde geweest via inleidingen van 

de accountant en een jurist. De ontwikkelingen worden gevolgd. 

 De RvC volgt de uitvoering van het Verbeterplan dat OFW heeft opgesteld voor het CFV. Het CFV is in 

2014 akkoord gegaan met het plan en de interventie uit 2013 is opgeheven. 

 In 2014 is in de RvC gesproken over het inkoop- en aanbestedingsstatuut van OFW. In 2015 wordt dit 

statuut aangescherpt en verbreed (naast het inkopen en aanbesteden van bouwkundige projecten wordt 

de inkoop van o.a. facilitaire zaken en ICT hierin opgenomen). 

Geschillenadviescommissie 

In 2014 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 kwartaalrapportage is 

de RvC op de hoogte gebracht over het geschil en de aard daarvan.  

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_5199_1%20a%20Organisatiestructuur%20+%20bvs.pdf
http://www.ofw.nl/over-ofw/sponsoring/42/50/
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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Samenstelling RvC en onafhankelijkheid leden 

De RvC bestond op 31 december 2014 uit vijf personen (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin 

van de Governancecode. In de bijlage bij dit jaarverslag van de RvC staan de personalia en het rooster van 

aan- en aftreden. 

 De heren Kerkvliet (op voordracht van de HBV) en Huijsmans, beide uit de gemeente Dronten, zijn na 

een openbare wervings- en selectieprocedure voor een periode van vier jaar per 1 januari 2014 

benoemd. 

 De heer Van Boven was op 31 december 2013 aftredend en is per 1 januari 2014 herbenoemd voor een 

periode van vier jaar.  

 Per 1 januari 2014 is mevrouw Bouwmeester voorzitter. 

 Per 1 januari 2015 is mevrouw Bouwmeester (op voordracht van de HBV) herbenoemd als RvC-lid (voor 

een periode van vier jaar).  

 Tot en met 31 december 2014 was mevrouw Visser gedurende een jaar vicevoorzitter. Per 1 januari 

2015 is voor een periode van een jaar de heer Van Boven benoemd als vicevoorzitter. Het 

vicevoorzitterschap rouleert jaarlijks; in 2014 is besloten dat dit op basis van anciënniteit gaat.  

Integriteit 

De Governancecode, de 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 2014 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. 

Functioneringsgesprekken en zelfevaluatie 

De individuele leden van de RvC zijn, zoals ieder jaar, in 2014 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 3 september 2014 een zelfevaluatie (geleid door een extern bureau). Tijdens de 

zelfevaluatie van de RvC is onder andere stilgestaan bij de verdere professionalisering en 

deskundigheidsbevordering van de RvC en het rooster van aan- en aftreden (zie verder onder ‘Samenstelling 

RvC’). Er is besloten dat het jaarlijks per 1 januari roulerend vicevoorzitterschap op basis van anciënniteit 

gaat. Tevens is afgesproken om een half uur voorafgaand aan de reguliere RvC-vergadering een 

vooroverleg te hebben (zonder directeur-bestuurder). 

Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening 

In 2014 heeft de RvC de volgende activiteiten ondernomen om haar deskundigheid te bevorderen: 

 VTW workshop: ‘De nieuwe commissaris’ (twee RvC-leden) 

 VTW workshop: ‘De RvC en de accountant’ (een RvC-lid) 

 Diverse VTW-bijeenkomsten/vergaderingen 

 Tafelbijeenkomsten van De Nieuwe Commissaris (een RvC-lid) 

 Ronde Tafelbijeenkomsten Grant Thornton (een RvC-lid) 

 Symposium Nationaal Register (een RvC-lid) 

 Seminar Assetmanagement en bedrijfslasten (een RvC-lid) 

 Inspiratiesessies VTW (een RvC-lid) 

 Bijeenkomst Platform Innovatie Toezicht (een RvC-lid) 

 Jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC (begeleid door bureau) 

 Een afvaardiging van de RvC is aanwezig geweest bij de bewonersavonden (over het jaarverslag en de 

begroting) van OFW 

De RvC heeft (naast reguliere (vergader)stukken) in 2014 kennisgenomen van publicaties van VTW, Aedes, 

Woonbond, de door OFW samengestelde knipselkrant, e-nieuwsbrief en bewonersblad ‘Vizier’. 
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Auditcommissie 

In 2014 heeft de RvC een audit commissie ingesteld en is een reglement voor deze 

voorbereidingscommissie vastgesteld. De RvC-leden de heren Huijsmans en Kerkvliet hebben zitting in de 

commissie. In 2014 is vijf keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder en manager 

Bedrijfsvoering aanwezig geweest, bij twee vergaderingen tevens de accountant. Eenmaal heeft de 

commissie buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder en manager Bedrijfsvoering overleg gevoerd 

met de accountant (pre audit meeting). In 2014 zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde 

geweest: jaarverslag/jaarrekening 2013, accountantsverslag, management letter, controleplan accountant, 

samenwerking met en evaluatie van de accountant, fiscale positie, treasury, assurance rapporten, begroting 

2015, meerjarenprognose en in het kader van het horizontaal toezicht door de Belastingdienst de discussie 

welk deel van een modernisering in fiscale zin ‘verbetering’ of ‘onderhoud’ is. De auditcommissie heeft 

mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC. 

Accountant 

De RvC heeft in december 2010 aan KPMG de opdracht verstrekt voor de controle van de jaarrekening vanaf 

het verslagjaar 2011 voor een periode van vier jaar (t/m de controle over het verslagjaar 2014). In ieder geval 

na vier jaar volgt een grondige beoordeling van de accountant. Dan kan, conform de Governancecode, 

besloten worden tot herbenoeming van de accountant. 

Begin 2014 heeft verantwoordelijk partner de heer Kleinhuis afscheid genomen van KPMG. Twee RvC-leden, 

de directeur-bestuurder en manager Bedrijfsvoering hebben vervolgens met twee kandidaten gesproken. De 

heer Maas is gekozen als opvolger. 

In juli 2014 is de evaluatie van de accountant besproken. De incidenten die recent in de publiciteit rondom 

KPMG aan de orde zijn geweest, waren hier mede aanleiding toe. De RvC heeft aan KPMG gevraagd welke 

(beheersings-)maatregelen genomen zijn naar aanleiding van en ter voorkoming van nieuwe incidenten. Uit 

de brief van KPMG is gebleken dat KPMG serieus bezig is met veranderingen in haar organisatie. OFW zal 

dit volgen. De RvC hecht waarde aan de opmerking in de brief dat het team dat de controle bij OFW uitvoert 

geen bemoeienis heeft gehad bij incidenten die bij KPMG gespeeld hebben.  

Over de samenwerking met de partner en de controlemedewerkers en de uitvoering van de controle van 

KPMG is OFW positief. De wijze van rapporteren in de managementletter en het accountantsrapport is 

overzichtelijk en bevat inhoudelijk relevante opmerkingen. Het kennisniveau van de controlemedewerkers op 

het gebied van de corporatiesector en vaktechnisch is goed.  

Begin 2015 heeft de RvC, vanwege ontwikkelingen binnen KPGM, besloten de controle van de jaarrekening 

door KPMG niet te continueren. In de eerste helft van 2015 vindt een accountantsselectie plaats. Andere 

opdrachten, zoals adviesopdrachten, worden evenals in voorgaande jaren niet aan KPMG verstrekt. In 2014 

heeft Ernst & Young advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting voor 2011. 

Werkgeversrol 

De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben in oktober 2014 het jaarlijkse 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. De Wet Normering Topinkomens (WNT) 

is van toepassing. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen. 

Commissarissenhonorering 

In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2014 (inclusief de verantwoordingsinformatie in het 

kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is: € 45.512,88 (bruto, exclusief btw). 

Werkorganisatie 

In 2014 zijn de opgelegde bezuinigingen verwerkt in beleid. Door de kleinere financiële ruimte verschoof het 

accent van nieuwbouw naar meer beheer en onderhoud. De werkorganisatie is erin geslaagd hier soepel in 

mee te gaan en heeft nieuwe uitdagingen gevonden in het meer met minder doen. OFW heeft zich daarmee 

in 2014 bewezen als een wendbare organisatie met professionele medewerkers. 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/132/
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Goedkeuring jaarverslag en decharge 

De RvC heeft kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening van OFW over het jaar 2014. Het 

jaarverslag en de jaarrekening zijn 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 en de jaarrekening een getrouw 

beeld geven van de activiteiten en de financiële positie van OFW. 

De RvC keurt de door de directeur-bestuurder vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag over 2014 goed. 

De RvC verleent de directeur-bestuurder decharge. 

 

 

Dronten, mei 2015 

 

L.M. Bouwmeester-den Broeder, 

Voorzitter Raad van Commissarissen, 

Oost Flevoland Woondiensten 
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BIJLAGE – Personalia RvC-leden en directeur-bestuurder 

 

L.M. Bouwmeester-den Broeder 

RvC-lid vanaf 2011, op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging 

Voorzitter per 1 januari 2014, vicevoorzitter 17 oktober 2012 t/m 31 december 2013 

 

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 tot 1 april 2014)  

 Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid) 

 Human, humanistische omroep (penningmeester)  

 Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad (vertrouwenspersoon) 

 Schouwburg Almere (lid RvT vanaf januari 2014) 
 

Expertise:  

 Politieke en bestuurlijke ervaring 

 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 Maatschappelijke kennis 

 

mr. H.L. van Boven MBA MCDM 

RvC-lid vanaf 2010 (vicevoorzitter vanaf 1 januari 2015) 

 

Woonplaats: Emmeloord 

Geboortejaar: 1961 

Nationaliteit: Nederlandse 

 

Functies:  

2013–heden Algemeen Directeur a.i. Nationaal Veiligheidsinstituut / P!T 

2012–heden Directeur (DGA) Waterloopbos BV 

2012–heden  Directeur (DGA) Transreality.com BV 
1998–2012  Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur bestuursdienst  gemeente Noordoostpolder 
1991–1998  Adjunct Directeur Colo, de belangen- en werkgeversorganisatie van de Kenniscentra 

Beroepsonderwijs–Bedrijfsleven. 
 

Nevenfuncties:  

 Lid van de Landelijke Operationele Staf (LOS)   

 Geschillencommissie Calibris voor erkenning van arbeidsorganisaties in de sectoren zorg, welzijn en sport 

(voorzitter) 

 Medeoprichter Publiek.nl 

 

Expertise:  

 Bestuurlijk politiek krachtenveld 

 Bestuurlijk juridische zaken 

 Affiniteit ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
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Ing. A.J. Kerkvliet  
RvC-lid vanaf januari 2014, op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging  

Tevens lid auditcommissie 

 

Woonplaats: Swifterbant  

Geboortejaar: 1968  

Nationaliteit: Nederlandse  

 

Functies:  

2004-2013:  Diverse bedrijfskundige projectleidersfuncties bij SNS Reaal en SNS Bank 

2006-2008:  Afdelingshoofd Incasso Particulier en Incasso Zakelijk - SNS Bank Krediet Risico Management  

1998-2004:  Kantoormanager - SNS Bank Dronten Verkoop & Service  

 

Nevenfuncties:  

 Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (voorzitter) 

 Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris) 

 Stichting Dronten 50 jaar jong -  t/m september 2014 (penningmeester) 

 Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant - t/m december 2013 (vicevoorzitter)  

 

Expertise: 

 Kennis van / ervaring met het maatschappelijke middenveld en maatschappelijk ondernemerschap. 

 Affiniteit met volkshuisvesting en duurzaamheid.  

 

Drs. M.J.A. Visser 
RvC-lid vanaf 1 juli 2012  

Vicevoorzitter van 1 januari 2014 t/m 31 december 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 (tot maart 2014) 

 Lid Raad van Commissarissen Stichting Habion 

 Lid Raad van Commissarissen Habion Vastgoed Sector 

 Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW 
 

Expertise:  

 Volkshuisvesting, wijkontwikkeling, ruimtelijke ordening, grondzaken, bewonersparticipatie 

 Bedrijfsvoering, P&O 

 Bestuurlijke en politieke ervaring 
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P.H.M. Huijsmans RA AA  
RvC-lid  vanaf 1 januari 2014 

Tevens lid en voorzitter audit commissie 

 

Woonplaats: Dronten  

Geboortejaar: 1964  

Nationaliteit: Nederlandse  

 

Functies:  

2010-heden:  Registeraccountant (partner) –Crowe Horwath Foederer Accountants & Consultants  

2009-2010:  Directeur Accountancy / Kantoorvoorzitter - Accon AVM Adviseurs & Accountants  

2007-2009:  Director/Leidinggevende Serviceline Tax Management & Accounting Services - 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  

1987-2007:  Director (per 1 juli 2000) / teamleider MKB praktijk (per 1 oktober 1996),  Pricewaterhouse Coopers 

Accountants N.V.  

 

Nevenfuncties:  

 Stichting de Tweesprong (penningmeester) 

 VNO-NCW Flevoland (lid) 

 Vereniging Bedrijfskring Almere / Ondernemersvereniging De Driehoek (lid) 

 Kascommissie Norbertusparochie (lid m.i.v. 2014) 

 

Expertise: 

Bedrijfseconomisch en financieel. 

 

ir. G.N. Sweringa 
Directeur-bestuurder Stichting Oost Flevoland Woondiensten  

 

Woonplaats: Dronten 

Geboortejaar: 1955 

Nationaliteit: Nederlandse 

 

Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW: 

 Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter) 

 Raad van Advies WoonEnergie (lid) 

 Raad van Advies Aenergie (lid) 

 Regieraad Bouw/Oost Nederland (lid) 

 Werkgroep Transitie Vastgoed van de Regieraad Bouw/Oost Nederland (voorzitter) 

 Groene Huisvesters, overlegplatform ministerie BZK, Aedes en groene corporaties (lid) 

 Kandidaatstellingscommissie Aedes (plaatsvervangend lid) 

 Aedes Klankbordgroep Legitimatie (lid) 

 

Nevenfuncties:  

 Raad van Toezicht Flevo-Landschap (vicevoorzitter) 

 Raad van Advies IMpact (lid)  
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BIJLAGE – Rooster van aan- en aftreden 
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9 JAARREKENING 2014 

Kengetallen (geconsolideerd) 

 

Boekjaar 2014 2013 2012 

Aantal verhuureenheden:    

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.430 4.410 4.338 

- Verkoop 21 15 13 

- Sloop 0 0 0 

- Samenvoeging 5 4 0 

- Aankoop 1 0 32 

- Oplevering nieuwbouw 37 39 53 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.442 4.430 4.410 

    

- Verzorgingshuis  76 76 76 

- CAH-studenteneenheden 280 280 280 

Overige woongebouwen 356 356 356 

Bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed en 

bijzondere ruimten 

 

27 

 

22 

 

21 

Garages 145 168 170 

Overige verhuureenheden 172 190 191 

Totaal verhuureenheden 4.970 4.976 4.957 

    

Woningen in aanbouw (ultimo boekjaar) 0 37 22 

    

Algemeen % % % 

    

1. Huurderving uitgedrukt in een percentage 

van de huren en vergoedingen    

- woningen 

- woningen en bedrijfsruimten       

 

 

0,80 

1,22 

 

 

0,95 

1,26 

 

 

0,69 

1,03 

    

2. Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar 

uitgedrukt in een percentage van de huren  

 

70,0 

 

63,42 

 

82,58 

    

 € € € 

3. Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar per 

verhuureenheid 

 

4.403 

 

3.768 

 

4.654 

    

 % % % 

4.   Solvabiliteit   7,3 6,2 7,6 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2014 

in duizenden euro’s, na resultaatbestemming 
Activa  2014 2013 
Vaste Activa      
      
Materiële vaste activa      
Sociaal vastgoed in exploitatie 1.1 273.113  278.222  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie 

 
1.2 

 
4 

  
1.644 

 

Onroerende en roerende zaken 
ten dienste van de exploitatie 

 
1.3 

 
2.604 

  
2.836 

 

  
 

 
 

 

   275.721  282.702 
Vastgoedbeleggingen      
Commercieel vastgoed in 
exploitatie 

 
2.1 

 
8.574 

  
10.791 

 

Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 
2.2 

 
2.258 

  
2.393 

 

 
  

 
 

 

   10.832  13.184 
Financiële vaste activa      
Latente belastingvorderingen 3.1 5.908  591  
Leningen u/g 3.2 290  187  
 

  
 

 
 

   6.198  778 
   

 
 

 

Totaal vaste activa   292.751  296.664 
      
Vlottende Activa      
Voorraden 
Vastgoed bestemd voor verkoop 

 
4.1 

 
571 

  
423 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

 
4.2 

 
0 

  
309 

 

Overige voorraden 4.3 625  85  
  

 
 

 
 

   1.196  817 
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren 5.1 540  613  
Overige vorderingen 5.2 296  326  
Overlopende activa 5.3 184  7  
  

 
 

 
 

   1.020  946 
      
Liquide middelen 6  4.090  3.684 
      
Totaal vlottende activa   6.306  5.447 
   

 
 

 

Totaal activa   299.057  302.111 
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Passiva  2014 2013 
Groepsvermogen 7     

Eigen vermogen   21.883  18.748 

      
Voorzieningen      

Voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen 

 
8.1 

 
2.788 

  
1.144 

 

Voorziening latente 
belastingverplichtingen 

 
8.2 

 
1.054 

  
1.023 

 

  
 

 
 

 

Totaal voorzieningen   3.842  2.167 

      
Langlopende schulden      

Schulden/leningen 
kredietinstellingen 

 
9.1 

 
244.359 

  
255.018 

 

Verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 
9.2 

 
2.318 

  
2.455 

 

Overige schulden 9.3 4.216  4.429  

  
 

 
 

 

Totaal langlopende schulden   250.893  261.902 

      
      
Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen 10.1 14.509  9.046  

Schulden aan leveranciers  1.055  1.297  

Belastingen en premies sociale 
verzekering 

 
10.2 

 
357 

  
2.362 

 

Overlopende passiva 10.3 6.518  6.589  

  
 

 
 

 

Totaal kortlopende schulden   22.439  19.294 

   
 

 
 

Totaal passiva   299.057  302.111 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014 

in duizenden euro’s  
  2014 2013 
      
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten 13.1 31.263  29.561  
Opbrengsten servicecontracten 13.2 761  758  
Netto verkoopresultaat 
vastgoedportefeuille 

13.3 1.735  1.094  

Geactiveerde productie eigen 
bedrijf 

 14  280  

Overige bedrijfsopbrengsten 13.4 806  633  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfsopbrengsten   34.579  32.326 
   

 
 

 

Bedrijfslasten      
Afschrijvingen op materiële vaste 
activa en vastgoedportefeuille 

14.1 8.316  8.201  

Overige waardeveranderingen van 
materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen 

14.2 3.107  5.854  

Lonen en salarissen 14.3 2.203  2.478  
Sociale lasten  344  337  
Pensioenlasten 14.4 400  436  
Onderhoudslasten 14.5 3.553  3.070  
Leefbaarheid  52  72  
Lasten servicecontracten  645  626  
Bijzondere waardeverandering van 
vlottende activa 

14.6 866  0  

Overige bedrijfslasten 14.7 6.787  4.756  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfslasten   26.273  25.830 
   

 
 

 

Bedrijfsresultaat   8.306  6.496 
Niet- gerealiseerde 

waardveranderingen 

vastgoedportefeuille  

 
 

15 

  
 

-5 

 
 

 
 

-51 

      
Financiële baten en lasten      
Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

16.1 12  49  

Waardeveranderingen 
verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

16.2 4  43  

Rentelasten en soortgelijke kosten 16.3 -10.469  -10.540  
  

 
 

 
 

Totaal financiële baten en lasten   -10.453  -10.448 
   

 
 

 

Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
belastingen 

  -2.152  -4.003 

      
Belastingen  17  5.287  -318 
   

 
 

 

Groepsresultaat na belasting    3.135  -4.321 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 (indirecte methode) 

in duizenden euro’s 
   2014 2013 
Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

     

Bedrijfsresultaat   8.306  6.496 
Aanpassingen voor:      

 Afschrijvingen  8.316  8.201  

 Waardeveranderingen materiële 

vaste activa, vastgoedbeleggingen 

en vlottende activa 

 3.973  5.854  

 Mutatie overige schulden  -213  -225  

Veranderingen in werkkapitaal:      

 Voorraden (excl. 

waardeverandering) 

 -688  246  

 Onderhanden projecten  0  52  

 Vorderingen  -74  273  

 Kortlopende schulden (excl. 

schulden aan kredietinstellingen) 

 -2.318  -4.143  

  
 

 
 

 

   8.996  10.258 

   
 

   
 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   17.302  16.754 

      

Betaalde interest   -10.469  -10.540  

Ontvangen interest  12  49  

Betaalde belasting naar de winst  0  -149  

  
 

 
 

 

   -10.457  -10.640 

   
 

 
 

Saldo kasstroom uit operationele 
activiteiten 

  6.845  6.114 

      
Kasstroom uit investerings-
activiteiten 

     

Investeringen in materiële vaste 
activa: 

     

 Sociaal vastgoed in exploitatie  -847  -592  

 Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie 

 -2.399  -13.929  

 Onroerende zaken ten dienste 

van de exploitatie 

 -300  -248  

Desinvesteringen in materiële vaste 
activa/vastgoedbeleggingen: 

     

 Onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden 

 130  255  

 Materiële vaste activa (verkopen 

bestaand bezit) 

 1.415 
 

 693  

 Vastgoedbeleggingen (verkopen 

bestaand bezit) 

 994  2  

Investeringen in financiële vaste 
activa 

 -103  -187  

  
 

 
 

 

Saldo kasstroom uit investerings-
activiteiten 

  -1.110  -14.006 

Transporteren   5.735  -7.892 
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Transport   5.735  -7.892 
      
Kasstroom uit financierings-
activiteiten 

     

Opname langlopende schulden   6.800  22.965  
Aflossing langlopende schulden   -17.459  -17.010  
Terugbetaling verplichting verkocht 
voorwaarden 

 -133  -260  

Ontvangsten schulden 
kredietinstellingen  

 5.463  0  

Terugbetaling schulden aan 
kredietinstellingen 

 0  -712  

Ontvangsten overige schulden  0  1.490  
      
  

 
 

 
 

Saldo kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

  5.329  6.473 

   
 

 
 

Mutatie liquide middelen   406  -1.419 
   

 
 

 

      
Aansluiting geldmiddelen      
1 januari   3.684  5.103 
31 december   4.090  3.684 
   

 
 

 

Toename/afname geldmiddelen   406  -1.419 
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2014 

 

Algemeen  

 

Toegelaten instelling 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW), statutair 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.  

 

Verslaggevingsperiode  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.  

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

 

Schattingswijzigingen 

In het kader van de bepaling van de latente belastingvorderingen zijn schattingswijzigingen doorgevoerd die 

nader uiteengezet zijn in de toelichting 3.1 Latente belastingvorderingen.  

 

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. 
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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 

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. 
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 Vastgoed bestemd voor de verkoop en Voorraad grond- en ontwikkelposities:  

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 20 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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Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 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. 

 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, 

wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief 

een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn 

aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van 

het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige 

kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. 

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 

omvatten het niet-nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, 

herstructurering van een aan de toegelaten instelling toekomend bedrag onder voorwaarden die de 

toegelaten instelling anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal 

gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect.  

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de toegelaten 

instelling worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, worden zowel op het niveau van specifieke 
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activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en 

beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van 

afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan 

bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld 

of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en 

beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken. 

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de toegelaten instelling historische trends 

met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet-nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek 

waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van geleden verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als 

de leiding van de toegelaten instelling van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden 

zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan 

historische trends suggereren. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 

gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde 

van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het 

actief. 

Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de 

oorspronkelijk effectieve rente.  

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt 

en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname 

van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel opgenomen in 

de winst-en-verliesrekening tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs. 

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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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’. 
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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.  

 

Bijzondere waardeverminderingen 

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend 

zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde 

van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het 

actief naar verwachting zal genereren. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een 

individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dat de geschatte contante waarde van de toekomstige 

kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde 

en de realiseerbare waarde. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 

bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 

realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat. 

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als 

sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde 

sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 

boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare 

waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren 

geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn 

verantwoord. 

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 

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.  
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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. 

 

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.   
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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 

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. 



90 

 

 

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 vastgoedbeleggingen 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Leasing 

OFW kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en 

nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee 

worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten 

classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie 

bepalend en niet zozeer de juridische vorm.  

 

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 

(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. 
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1 MATERIËLE VASTE ACTIVA  

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 

 

Stand per 1 januari 2014:  

 Aanschafprijs 336.234 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -58.012 

 
 

 Boekwaarde  278.222 

 
 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie. 842 

 Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 5.991 

 Overboeking waardevermindering van vastgoed in ontwikkeling -2.011 

 Desinvesteringen -972 

 Afschrijvingen desinvestering 105 

 Afschrijvingen -7.464 

 Afschrijvingen herclassificatie -50 

 Waardeverminderingen  -3.057 

 Terugneming van waardeverminderingen 334 

 Overheveling van commercieel vastgoed  naar sociaal vastgoed 1.186 

 Overheveling van sociaal vastgoed naar commercieel vastgoed -13 

 
 

 Saldo -5.109 

 
 

  
Stand per 31 december 2014:  

 Aanschafprijs 343.268 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -70.155 

 
 

 Boekwaarde 273.113 

 
 

 

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 664. Het aantal woningen, dat naar verwachting komend jaar verkocht zal worden, 

bedraagt 15. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt € 1.875; de boekwaarde van 

deze woningen bedraagt € 750. 

 

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. 

 

Bedrijfswaarde 

De actuele waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de bedrijfswaarde en bedraagt       

€ 369.412 (2013: € 373.910). 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 
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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 2014). 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 2015 van 2,35% en vanaf 2016 2%; 

 met huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen is geen rekening gehouden; 

 jaarlijkse huurderving van 1% van de huuropbrengsten; 

 jaarlijkse stijgingen van de exploitatielasten/beheerkosten onderhoudslasten, belastingen en 

verzekeringen in 2015 t/m 2019 2% en vanaf 2020 3% geïndexeerd; 

 de verhuurdersheffing is voor de periode 2015 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 indexering van 2%. 

 

Waardeverminderingen 

De waardeverminderingen in 2014 zijn het gevolg van de daling van de bedrijfswaarde van het sociaal 

vastgoed in exploitatie. Deze daling is het gevolg van een lagere huurverhoging over de periode 2015 t/m 

2018.  
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1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 

Stand per 1 januari 2014:   

 Aanschafprijs  4.707 

 Cumulatieve waardeverminderingen  -3.063 

  
 

 Boekwaarde  1.644 

  
 

Mutaties in het boekjaar:   

 Investeringen  2.399 

 Afboeking kosten niet te realiseren projecten  -547 

 Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie  -5.998 

 Overboeking waardevermindering naar sociaal vastgoed in exploitatie  2.011 

 Overboeking naar voorraden  -549 

 Overboeking voorziening voor onrendabele investeringen en 

herstructureringen 

  

-1.144 

 Terugnemingen van waardeverminderingen  2.240 

 Waardeverminderingen  -52 

  
 

 Saldo  -1.640 

  
 

Stand per 31 december 2014:   

 Aanschafprijs  12 

 Cumulatieve waardeverminderingen  -8 

  
 

 Boekwaarde  4 

  
 

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie geen bouwrente 

geactiveerd (2013: € 28).  

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 Bedrijfs-
gebouwen 

Inventaris Vervoer-
middelen 

Totaal 

Stand 1 januari 2014:     

 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 

 
    

Mutaties in het boekjaar:     

 Investeringen  0 196 104 300 

 Desinvesteringen 0 0 0 0 

 Afschrijvingen -121 -342 -69 -532 

 
    

 Saldo -121 -146 35 -232 

 
    

     
Stand per 31 december 2014:     

 Verkrijgingprijzen 2.403 3.749 816 6.968 

 Cumulatieve afschrijvingen (inclusief 

bijzondere waardeverminderingen) 

 
-526 

 
-3.176 

 
-662 

 
-4.364 

 
    

 Boekwaarde 1.877 573 154 2.604 
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2 VASTGOEDBELEGGINGEN 

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 

Stand per 1 januari 2014  

 Aanschafprijs 14.759 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -3.968 

 
 

 Boekwaarde  10.791 

 
 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Desinvesteringen in commercieel vastgoed in exploitatie -1.293 

 Afschrijvingen -319 

 Afschrijvingen desinvesteringen 300 

 Afschrijvingen herclassificatie 50 

 Waardeverminderingen -70 

 Terugneming van waardeverminderingen 288 

 Overheveling van commercieel vastgoed naar sociaal vastgoed -1.186 

 Overheveling van sociaal vastgoed naar commercieel vastgoed 13 

 
 

 Saldo -2.217 

 
 

Stand per 31 december 2014:  

 Aanschafprijs 12.293 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -3.719 

 
 

 Boekwaarde 8.574 

 
 

 

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 15. 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) was geborgd gefinancierd tot 

1 januari 2011. Dit vastgoed valt onder de overgangsregeling van het WSW. 

 

Het commercieel vastgoed is voor een bedrag van € 1,8 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 

€ 11.184. 

 

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  

€ 15.278. 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 1.1 van de toelichting. 

2.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

   

Stand per 1 januari 2014   

 Contractprijs (verkochte woningen)  2.798 

 Cumulatieve waardeveranderingen   -405 

  
 

Boekwaarde per 1 januari 2014  2.393 
   

Mutaties in het boekjaar:   

 Overboeking van vastgoed bestemd voor de verkoop  -130 

 Waardeveranderingen  -5 

  
 

Saldo  -135 
 
 

  

Stand per 31 december 2014:   
Contractprijs (verkochte woningen)  2.668 

 Cumulatieve waardeveranderingen   -410 

  
 

Boekwaarde per 31 december 2014  2.258 
  

 

Het aantal woningen opgenomen onder ‘Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden’ bedraagt 18  

(2013: 19).  

 

 

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 2013 en derhalve van toepassing op het jaar 2014.  

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.  
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De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt: 

 

 Latente 
belasting-

vorderingen 

  

Stand per 1 januari 2014: 591 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Afboeking ten laste van het resultaat 

 Verliescompensatie 

-38 
5.355 

 
 

Stand per 31 december 2014 5.908 
 

 

 

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 € 553 gevormd.   

Van de latente belastingvordering is een bedrag van € 32 (2013: € 38) naar verwachting verrekenbaar binnen 

één jaar. 

 

Fiscaal wordt een voorziening onderhoud gevormd. De onderhoudsvoorziening op de fiscale balans bedraagt 

€ 4.218 (2013: € 4.092). De latente belastingverplichting bedraagt € 1.054 (2013:  

€ 1.023). 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  

€ 237 miljoen (2013: € 235 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 € 519 miljoen. 

De boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 282 miljoen. De latente belastingvordering 

bedraagt nominaal € 71 miljoen (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde).  

 

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het sociaal vastgoed waarvan verwacht wordt dat deze in de 

komende vijf jaar verkocht zal worden bedraagt € 4,8 miljoen. De fiscale waarde van dit vastgoed is hoger 

dan de boekwaarde. De gewaardeerde latente belastingvordering bedraagt nominaal € 1,2 miljoen. De 

gemiddelde looptijd bedraagt drie jaar. Omdat onzekerheid bestaat omtrent de realisatie van deze latente 

belastingvordering is deze niet gewaardeerd. 

 

De fiscale winst over 2014 is berekend op € 3,6 miljoen (zie toelichting onder post 17 belastingen). De fiscale 

winst van 2014 van € 3,6 miljoen kan verrekend worden met de opgebouwde fiscale verliezen.  

Per jaareinde is een bedrag van € 5.355 cumulatief opgenomen als vordering voor de uit voorgaande jaren te 

compenseren belasting. In december 2014 heeft de Belastingdienst een definitief standpunt ingenomen over 

het fiscale onderscheid van onderhoud en verbetering bij moderniseringsprojecten van OFW. Daarmee is de 

onzekerheid over de fiscale belastingdruk voor de niet definitief vastgestelde jaren (definitieve aanslagen 

vanaf 2011) en de komende jaren weggenomen. Om die reden is tot waardering van de belastingvordering 

uit hoofde van de uit voorgaande jaren te compenseren belasting, voor zover er een redelijke mate van 

zekerheid is dat er in de toekomst een belastingvoordeel kan worden gerealiseerd, opgenomen onder de 

post latente belastingvorderingen. Het effect van deze schattingswijziging is onder de post belastingen in de 

winst- en verliesrekening tot uitdrukking gebracht. 
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3.2 Leningen u/g 
 

  

  

Stand per 1 januari 2014:  

 Aanschaffingsprijs 187 

 Cumulatieve waardeverminderingen 0 

 
 

 Boekwaarde 187 

 
 

Mutaties in het boekjaar:  

 Verstrekkingen 103 

 Aflossingen 0 

 Waardeveranderingen 0 

 
 

 Saldo 103 

  

Stand per 31 december 2014  

 Aanschaffingsprijs 290 

 Cumulatieve waardeverminderingen 0 

 
29 

 Boekwaarde 290 

 
 

 

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 2014 zijn vier startersleningen (€ 103) 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 € 210 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  
 

 2014 2013 
   
Kosten vastgoed bestemd voor de verkoop 571 423 
Voorziening 0 0 
 

571  

 571 423 
 

  

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop per jaareinde 2014 betreft vier teruggekochte woningen 

(2013:3) verkocht onder voorwaarden. 

4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop  
 

 2014 2013 
   
Kosten vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop  0 309 
Voorziening 0 0 
 

  

 0 309 
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4.3 Overige voorraden  
 

 2014 2013 
   
Kosten grond- en ontwikkelposities  625 76 
Voorziening grond- en ontwikkelposities 0 0 
Onderhoudsmaterialen 0 9 

 
  

 625 85 
 

  

 

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 VORDERINGEN 

5.1 Huurdebiteuren 

 

 2014 2013 
   
Actieve contracten 484 473 
Niet actieve contracten 328 404 
 

  

 812 877 
Af: voorziening voor oninbaarheid 272 264 
 

  

 540 613 
 

  

5.2 Overige vorderingen 

 

 2014 2013 
   
Overige vorderingen op huurders 24 97 
Overige vorderingen 272 229 
 

  

 296 326 
 

  

5.3 Overlopende activa 

 

 2014 2013 
   
Overig 183 7 
 

  

 183 7 
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6 LIQUIDE MIDDELEN 

 

 2014 2013 
   
Vrij opneembare banktegoeden 4.089 3.682 
Kasgelden 1 2 
 

  

 4.090 3.684 
 

  

 

7 GROEPSVERMOGEN 

 

Eigen vermogen 

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de 

enkelvoudige jaarrekening. 

 

 

8 VOORZIENINGEN 

8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

 

Stand per 1 januari 2014  1.144 
   

Mutaties in het boekjaar   

 Vrijval voorziening onrendabele investeringen en herstructurering  -1.144 

 Dotatie voorziening onrendabele investeringen en herstructurering  2.788 
  

 

Stand per 31 december 2014  2.788 
  

 

 

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten. Het bedrag van de voorziening dat 

naar verwachting binnen één jaar afwikkelt is € 2.788. Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting 

na meer dan vijf jaar afwikkelt is nihil. 

8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

 

   

Stand per 1 januari 2014  1.023 
   

Mutaties in het boekjaar   

 Toevoeging ten laste van resultaat  31 
  

 

Stand per 31 december 2014  1.054 
  

 

 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.1 van de toelichting. 
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9 LANGLOPENDE SCHULDEN 

9.1 Schulden/leningen overheid en schulden/leningen kredietinstellingen 

 

 Schulden / 
leningen 
krediet 

instellingen 

  

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 264.064 

Af: aflossingsverplichting komend jaar 9.046 

 
 

Stand per 1 januari 2014 255.018 
  
Mutaties in boekjaar:  

 Nieuw opgenomen leningen 4.000 

 Aflossingen -11.996 

 Mutatie roll-overlening 2.800 

 Overige mutaties -5.463 

 
 

Saldo -10.659 
 

 

 

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 

 
258.868 

Af: aflossingsverplichting komend jaar 14.509 

 
 

Stand per 31 december 2014 244.359 

 
 

Looptijd van:  

1-5 jaar 75.391 

> 5 jaar 168.968 

 

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen: 

 Schulden / 
leningen 
krediet 

instellingen 

  

Vastrentende leningen 173.368 

Variabel rentende leningen 61.500 

Basisrenteleningen 24.000 

 
 

Stand per 31 december 2014 258.868 

 
 

 

De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd danwel tot het 

renteherzieningsmoment. Voor een overzicht van deze renteherzieningsmomenten wordt verwezen naar 

punt 11 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 
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een nieuwe liquiditeitsopslag met de bank overeengekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige 

basisrenteleningen bedraagt tussen 0,20% en 0,46%. 

 

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van rente-instrumenten, 

bedraagt 3,3 procent (2013: 3,4%). 

 

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 1,5 tot en met 31 punten 

boven Euribor.  

 

Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen bedraagt € 257 miljoen  

(2013: € 261 miljoen). 

 

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2014 € 2,5 miljoen  

(2013: € 2,5 miljoen) en de rente 3-maands Euribor plus 1,25 procent.  

 

Over het boekjaar beliep de rentelast inzake de renteswaps € 1.750 (2013: € 1.656). Gecombineerd met de 

rentelast over de leningenportefeuille ad € 8.683 bedraagt de effectieve vermogenskostenvoet 4,0% (2013: 

4,0%). 

 

Looptijd 

De duration (gewogen gemiddelde rentetypische looptijd) van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2014 

7,8 jaar (2013: 7,5 jaar). 

 

9.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 

 Verplichtingen 
uit hoofde van 

onroerende 
zaken 

verkocht 
onder 

voorwaarden 

  
Stand per 1 januari 2014 2.455 
  
Mutaties 2014:  

 Verminderingen a.g.v. terugkoop -133 

 Waardemutatie terugkoopverplichting -4 

 
 

Stand per 31 december 2014 2.318 
 

 

 

OFW heeft ultimo 2014 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 18 woningen 

(2013: 19 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. 
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9.3 Overige schulden 

 

 Overige 
schulden 

  
Stand per 1 januari 2014 4.429 
  
Mutaties 2014:  

 Vrijval subsidie educatief centrum -25 

 Vrijval premie herfinanciering  -188 

 
 

Saldo -213 

  

 
 

Stand per 31 december 2014 4.216 
 

 

Looptijd van:  
< 1 jaar 185 
1-5 jaar 662 
> 5 jaar 3.369 
 

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 31-12-2014 bedraagt 

het saldo van de herfinancieringspremie € 2,767 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.  

 

10 KORTLOPENDE SCHULDEN 

10.1 Schulden aan kredietinstellingen 

 

 2014 2013 
   
Kortlopend deel langlopende schulden 14.509 9.046 
 

  

 14.509 9.046 
 

  

10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

 2014 2013 
   
Omzetbelasting 287 2.286 
Loonheffing 70 76 
 

  

 357 2.362 
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10.3 Overlopende passiva 

 

 2014 2013 
   
Niet vervallen rente op leningen 4.534 4.631 
Vooruitbetaalde rente en aflossing 522 0 
Rente rekening courant / derivaten 212 212 
Vooruit ontvangen huren  865 803 
Te betalen vakantiedagen / jubilea 121 121 
Nog te betalen aan projecten en planmatig onderhoud 0 534 
Te betalen accountantskosten 21 34 
Overige 243 254 
 

  

 6.518 6.589 
 

  

 

11 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. 

Het maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling loopt bedraagt € 1,9 miljoen, bestaande uit de 

financiële vaste activa (€ 0,9 miljoen) en de vorderingen op korte termijn (€ 1,0 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. 

 

Renterisico 

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 € 25 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  
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Renteswaps 

Ultimo 2014 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 

Roll-over 

BNG € 7,5 

mln.  

 

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. 

 

Voor nadere toelichting inzake de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico inzake rente-

instrumenten wordt verwezen naar onderstaande toelichtingen. 

 

Basisrenteleningen 

Ultimo 2014 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: 
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Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 11,6 procent in 2017. Hiermee blijft het risico 

onder het gestelde maximum van 15 procent per jaar. 

Indien de rente per 31 december 2014 met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen constant blijven, 

zal de rentelast met € 2,6 miljoen (2013: € 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: 

 

 
 
 
 

 
Leningen  
krediet-

instellingen 

  
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  36% 
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 50% 
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. 
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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 2014 € 316,2 miljoen en is daarbij 

gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief interestderivaten) gebruikmakend van de 

actuele rentes met een risico-opslag (0,37%). 

 

De reële waarde van de effectieve renteswaps per 31 december 2014 bedraagt € 10,8 miljoen negatief 

(2013: € 6,9 miljoen negatief) en is opgenomen in punt 11 Financiële instrumenten.  

 

De reële waarde van de overige langlopende schulden (w.o. de terugkoopverplichting inzake verkocht onder 

voorwaarden) benadert de boekwaarde ervan. 

 

12 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 € 11,6 miljoen. 

 

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

De obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2014 € 9,5 miljoen (2013: 

€ 9,7 miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85 % 

(2013: 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 

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 2014 van OFW zijn voor een bedrag van € 257,1 miljoen (2013:  

€ 261,4 miljoen) geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

 

Hypothecaire verplichtingen 

Tot meerdere zekerheid van een geldlening van € 1,7 miljoen van OFW Holding BV is een recht van 

hypotheek verstrekt.  

 

Leaseverplichtingen 

De Warmte-Koude-Opslaginstallaties van de appartementengebouwen de WoonArk en de Tas zijn geleased 

bij ABN-Amrolease. De maandelijkse leasetermijn voor de WoonArk bedraagt € 12 en voor de Tas € 5. De 

looptijd van de beide leaseverplichtingen is nog circa 9 jaar. 
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13 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

 

Alle opbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. 

13.1 Huuropbrengsten 

 2014 2013 
   
Netto huur 31.660 29.941 
Derving wegens leegstand  -397 -380 
 

  

 31.263 29.561 
 

  

Huurderving in % van de netto huur 1,3% 1,3% 
Huurachterstand in % van de netto huur 1,5% 1,6% 
   
 

De netto huur is per 1 juli 2014 verhoogd met gemiddeld 3,9 % (2013: 4,0%).  

13.2 Opbrengsten servicecontracten 

 2014 2013 
   
Opbrengsten servicecontracten 761 758 
Derving wegens leegstand en oninbaarheid 0 0 
 

  

 761 758 
 

  

13.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 2014 2013 
   
Verkoopresultaat bestaand bezit 1.735 1.091 
Verkoopresultaat koopprojecten 0 3 
 

  

 1.735 1.094 
 

  

Verkoopresultaat bestaand bezit   
Netto-verkoopopbrengst bestaand bezit 3.595 1.784 
Boekwaarde bestaand bezit -1.860 -693 
 

  

 1.735 1.091 
 

  

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit;  
- woningen en garages 
- deel gezondheidscentrum 

 

44 

1 

 

17 

0 
Aantal opgeleverde eenheden koopprojecten 0 1 

13.4 Overige bedrijfsopbrengsten 

 2014 2013 
   
Vergoeding Warmte-Koude-Opslag/duurzame stroom 183 220 
Glasverzekering/fonds huurdersonderhoud 115 105 
Overige vergoedingen 508 308 
 

  

 806 633 
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14 BEDRIJFSLASTEN 

14.1 Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

 2014 2013 
   
Sociaal vastgoed in exploitatie 7.465 7.197 
Commercieel vastgoed in exploitatie 319 466 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 532 538 
 

  

 8.316 8.201 
 

  

14.2 Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

 2014 2013 
   
Waardevermindering/terugname waardevermindering sociaal 
vastgoed in exploitatie 

2.724 4.728 

Waardevermindering/terugname waardevermindering 
commercieel vastgoed in exploitatie 

-218 42 

Waardevermindering/terugname waardevermindering vastgoed 
in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

-1.043 0 

Dotatie/vrijval voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen 

1.644 1.084 

 
  

 3.107 5.854 
 

  

 

14.3 Lonen en salarissen 

De posten lonen en salarissen betreft voor € 96 (2013: € 136) ingehuurd personeel. 

 

Personeelsbestand 

Per 31 december 2014 bedroeg het aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij OFW, omgere-

kend naar volledige mensjaren 45,3 (31-12-2013: 46,3). Deze personeelsomvang is als volgt onder te 

verdelen naar verschillende teams: 

 

 2014 2013 
   
Directie 1,0 1,0 
Management 4,9 4,8 
Secretariaat 2,4 2,7 
Projecten 5,0 5,0 
Finance 2,8 3,5 
ICT 2,0 2,0 
Algemene ondersteuning 1,5 2,4 
Klant Contact Centrum 5,1 6,1 
Serviceonderhoud 14,3 13,3 
Wonen 6,3 5,5 
 

  

 45,3 46,3 
 

  

 

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland. 

14.4 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 
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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 2014 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 114% (31 december 2013: 114%). 

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%. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten 

pensioenfondsen maatregelen treffen.  

14.5 Onderhoudslasten 

 

 2014 2013 
   
Reparatieonderhoud 745 703 
Verhuisonderhoud 763 714 
Preventief onderhoud 639 613 
Planmatig onderhoud 2.057 1.632 
 

  

 4.204 3.662 
Reeds verantwoord onder personeelskosten -651 -592 
 

  

 3.553 3.070 
 

  

 

14.6 Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 

 

 2014 2013 
   
Grond- en ontwikkelposities 866 0 
 

  

 866 0 
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14.7 Overige bedrijfslasten 

 

 2014 2013 
   
Zakelijke lasten 1.365 1.362 
Overige lasten 5.422 3.394 
 

  

 6.787 4.756 
 

  

Zakelijke lasten:   
Belastingen 1.227 1.217 
Verzekeringen 102 104 
Contributie landelijke federatie 36 41 
 

  

 1.365 1.362 
 

  

 
 
 

  

Overige lasten:   
Huisvestingskosten 133 129 
Automatiseringskosten 427 374 
Overige personeelskosten 236 262 
Toezichtkosten 66 88 
Heffing bijzondere projectsteun 929 1.030 
Verhuurdersheffing 2.033 79 
Energiekosten 347 369 
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 153 144 
Advies- en controlekosten 170 175 
Kosten vervoermiddelen 82 85 
Overige kosten werkorganisatie 424 350 
Diverse bedrijfslasten 422 309 
 

  

 5.422 3.394 
 

  

 

15 NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 

 

 2014 2013 
   
Waardeveranderingen Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

-5 -51 

 
  

 -5 -51 
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16 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

16.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 

 2014 2013 
   
Geactiveerde rente vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 

0 28 

Rente op uitgezette middelen 12 21 
 

  

 12 49 
 

  

16.2 Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

 

 2014 2013 
   
Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden 

4 43 

 
  

16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten 

 

 2014 2013 
   
Rente langlopende schulden 10.433 10.500 
Rente kortlopende schulden 0 1 
Kosten borgstelling WSW 43 39 
 

  

 10.476 10.540 
 

  

 

17 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 (2013: 25%). In 2014 is de 

verliescompensatie die tot en met 2014 is opgebouwd ten gunste van het resultaat gebracht.  

 

 2014 2013 
   
Mutatie latente belastingen   

- Mutatie tijdelijke verschillen 68 169 

- Correctie geactiveerde verliescompensatie 2008 0 149 

- Verliescompensatie 5.355 0 

 
  

 -5.287 318 
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De acute belastingen over het boekjaar is als volgt bepaald: 

Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening  -2.152 

 Waardeveranderingen 3.107  

 Afschrijvingen 4.382  

 Verkoopresultaat bestaand bezit -2.041  

 Vrijval herfinancieringspremie -188  

 Modernisering aan te merken als onderhoud -147  

 Fiscale onderhoudsvoorziening -126  

 Verschil marktwaarde-nominale waarde leningen -207  

 Waardemutatie V.O.V. woningen 1  
 

 
 

Totaal permanente en tijdelijke verschillen  4.781 

  
 

Belastbaar bedrag  2.629 

Af:  Energie-investeringsaftrek  0 

Bij: aftrekbeperking algemene kosten  9 

Bij: Saneringssteun  929 

  
 

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar  3.567 

  
 

   

Acute belastingen boekjaar  882 

Verrekening met cumulatieve verliezen voorgaande jaren  -882 

  
 

Belastinglast  0 
  

 

 

Na verliesverrekening resteert ultimo 2014 € 21.396 als verrekenbaar verlies met toekomstige winsten. 

 

Het totaalbedrag van de verrekenbare verliezen is als volgt opgebouwd: 

2010    8.182 

2011    7.103 

2012    6.111 

Totaal  21.396 

 

18 RESULTAAT DEELNEMINGEN  

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.1 van de toelichting. 

 

19 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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Enkelvoudige balans per 31 december 2014 

In duizenden euro’s, na resultaatbestemming 
Activa  2014 2013 
Vaste Activa      
Materiële vaste activa      
Sociaal vastgoed in exploitatie  273.113  277.123  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie 

 4  1.644  

Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

 2.604  2.836  

  
 

 
 

 

     275.721  281.603 
Vastgoedbeleggingen      
Commercieel vastgoed in exploitatie  5.978  8.043  
Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 2.258  2.393  

  
 

 
 

 

   8.236  10.436 
Financiële vaste activa      
Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen 

20 223  466  

Latente belastingvorderingen  5.908  591  
Leningen u/g  1.390  1.287  
  

 
 

 
 

   7.521  2.344 
   

 
 

 

Totaal vaste activa   291.478  294.383 
      
Vlottende Activa      
      
Voorraden      
Vastgoed bestemd voor de verkoop  571  423  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

 0  0  

Overige voorraden  625  85  
  

 
 

 
 

   1.196  508 
      
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren  520  597  
Vorderingen op 
groepsmaatschappijen 

 675  1.821  

Overige vorderingen  288  326  
Overlopende activa  184  7  
  

 
 

 
 

   1.667  2.751 
      
Liquide middelen   3.884  3.324 
   

 
 

 

Totaal vlottende activa   6.747  6.583 
   

 
 

 

Totaal activa   298.225  300.966 
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Passiva  2014 2013 
Eigen vermogen 21     

Overige reserves   21.883         18.748 

      
Voorzieningen      

Voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen 

 2.788  1.144  

Voorziening intercompany-
transacties 

 698  761  

Voorziening latente 
belastingverplichtingen  

 1.054  1.023  

  
 

 
 

 

Totaal voorzieningen   4.540  2.928 

      

      

Langlopende schulden      

Schulden/ leningen 
kredietinstellingen 

 242.784  253.293  

Verplichting uit hoofde van 
Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 2.318  2.455  

Overige schulden  4.216  4.429  

  
 

 
 

 

Totaal langlopende schulden   249.318  260.177 

      
Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen  14.359  8.896  

Schulden aan leveranciers  1.143  1.347  

Schulden aan 
groepsmaatschappijen 

 134  0  

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 357  2.362  

Overlopende passiva  6.491  6.508  

  
 

 
 

 

Totaal kortlopende schulden   22.484  19.113 

   
 

 
 

Totaal passiva   298.225  300.966 
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2014 

In duizenden euro’s  2014 2013 
      
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten  30.871  29.153  
Opbrengsten servicecontracten  756  752  
Netto verkoopresultaat 
vastgoedportefeuille 

 1.735  1.091  

Geactiveerde productie eigen 
bedrijf 

 36  305  

Overige bedrijfsopbrengsten  576  381  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfsopbrengsten   33.974  31.682 
   

 
 

 

Bedrijfslasten      
Afschrijvingen op materiële vaste 
activa en vastgoedportefeuille 

 8.113  7.999  

Overige waardeveranderingen van 
materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen 

 3.107  5.854  

Lonen en salarissen  2.203  2.478  
Sociale lasten  344  337  
Pensioenlasten  400  436  
Onderhoudslasten  3.501  3.003  
Leefbaarheid  52  73  
Lasten servicecontracten  645  626  
Bijzondere waardeverandering van 
vlottende activa 

 546  0  

Overige bedrijfslasten  6.528  4.466  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfslasten   25.439  25.272 
   

 
 

 

Bedrijfsresultaat (transporteren)   8.535  6.410 
      
Niet- gerealiseerde 

waardveranderingen 

vastgoedportefeuille  

   
 

-5 

  
 

-51 

      
Financiële baten en lasten      
Opbrengst van vorderingen die tot 
de vaste activa behoren en van 
effecten 

 39  50  

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

 22  56  

Waardeveranderingen verplichtingen 
uit hoofde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 

 4  43  

Rentelasten en soortgelijke kosten  -10.397  -10.460  
  

 
 

 
 

Totaal financiële baten en lasten   -10.332  -10.311 
   

 
 

 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening vóór belastingen 

   
-1.802 

  
-3.952 

      
Belastingen    5.180  -264 
Resultaat deelnemingen   -243  -105 
   

 
 

 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen 

  3.135  -4.321 
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2014 

Algemeen  

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2014 van OFW.  

 

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 

 

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. 

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de 

toegelaten instelling echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een deelneming, dan wel de 

feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar 

schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten 

behoeve van de deelneming. De voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op de deelneming 

gevormd en voor het overige gepresenteerd onder de voorzieningen. 

 

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. 

 

20 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 

 Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen 

Leningen u/g 

Stand per 1 januari 2014 466 1.287 

    
Mutaties in het boekjaar:   

 verstrekkingen  103 

 aflossingen  0 

 resultaat deelnemingen -243  

 
  

Saldo -243 103 

 
  

Stand per 31 december 2014 223 1.390 
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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 2,75 procent. De overige leningen u/g voor een bedrag van € 290 

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. 

 

21 EIGEN VERMOGEN 

 

 Overige 
reserves 

  

Stand 1 januari 2014 18.748 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Resultaat boekjaar 3.135 

 
 

Stand per 31 december 2014 21.883 

 
 

 

22 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 en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden 

aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. 

 

23 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: 

 

 2014 2013 
   
Bestuurders  176 177 
Commissarissen en voormalige commissarissen 55 55 
 

  

 231 232 
 

  

 

Het bedrag van bestuursbezoldiging is € 176 (2013: € 177). Voor de bestuurder was geen crisisheffing 

verschuldigd. 
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Het totaalbedrag kan als volgt per individueel lid van de raad van commissarissen worden gespecificeerd: 

  2014 2013 
Naam Functie   
M. Siliakus (tot 31 december 2013) voorzitter 0 15 
L.M. Bouwmeester-den Broeder voorzitter 15 10 
F.D. van Kuik (tot 31 december 2013) lid 0 10 
H.L. van Boven lid 10 10 
M.J.A. Visser  lid 10 10 
P.H.M. Huijsmans (vanaf 1 januari 2014) lid 10 0 
A.J. Kerkvliet (vanaf 1 januari 2014) lid 10 0 
 

   

  55 55 
  

  

 

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 bezoldiging volgens de WNT van de directeur-bestuurder ligt boven de norm van bezoldigingsklasse E 

(maximum € 130.600). Zij maakt gebruik van de overgangsregeling van de WNT. Na vier jaar, gerekend 

vanaf 1 januari 2014, wordt de beloning in drie jaar teruggebracht naar het dan van toepassing zijnde 

normbedrag. 

De bezoldiging volgens de WNT van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen ligt in 2014 

boven de norm van respectievelijk 7,5% en 5% van bezoldigingsklasse E. Zij maken gebruik van de 

overgangsregeling van de WNT. De bezoldigingsmaxima volgens de WNT voor de voorzitter en de leden van 

de raad van commissarissen is vanaf 1 januari 2015 verhoogd naar respectievelijk 15% en 10% van de 

bezoldigingsklasse.  

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 

1 136 - - 31 n.v.t. 

Mevr. L.M. 

Bouwmeester- 

den Broeder 

Voorzitter 

RvC 

1-1-

2011 

n.v.t. 12 - - - 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. 

De heer 

P.H.M. 

Huijsmans 

Lid RvC 1-1-

2014 

n.v.t. 8 - - - n.v.t. 

De heer A.J. 

Kerkvliet 

Lid RvC 1-1-

2014 

n.v.t. 8 - - - n.v.t. 
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24 RESULTAAT DEELNEMINGEN (NA BELASTINGEN) 

 

 2014 2013 
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen   
Resultaat OFW Holding B.V. -243 -105 
 

  

 -243 -105 
 

  

 

 

25 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. 
 2014 2013 
   
Onderzoek van de jaarrekening 37 42 
Andere controleopdrachten 22 9 
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 
Andere niet-controlediensten 0 0 
 

  

 59 51 
 

  

   
 

Dronten, 13 mei 2015 

Directeur-bestuurder: 

 

Mevrouw ir. G.N. Sweringa  
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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. 

 

Resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt. Het positieve resultaat ad € 3.135 is toegevoegd aan 

de overige reserves.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT  

Aan: de Raad van Commissarissen en het bestuur van Stichting Oost Flevoland 

Woondiensten 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit jaarverslag, van pagina 70 tot met pagina 116, opgenomen jaarrekening  

2014 van Stichting Oost Flevoland Woondiensten te Dronten gecontroleerd. Deze jaarrekening  

bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de  

geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin  

zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en  

andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de  

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming  

met de bepalingen inzake de jaarrekening als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, 

richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de  

WNT, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de van  

toepassing zijnde bepalingen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur van  

de toegelaten instelling is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het  

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen  

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze  

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,  

waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het controleprotocol WNT en het  

controleprotocol in rubriek A van bijlage III bij het Bbsh. Dit vereist dat wij voldoen aan de  

voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren  

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van  

materieel belang bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie  

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn  

afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het  

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als  

gevolg van fraude of fouten.  

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in  

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld  

daarvan gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de  

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot  

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten  

instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte  

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de  

toegelaten instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de  

jaarrekening. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om  

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling  

van het vermogen van Stichting Oost Flevoland Woondiensten per 31 december 2014 en van het  

resultaat over 2014 in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh en richtlijn 645  

van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de WNT. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde  

bestuursverslag, melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het  

onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van  

toepassing zijnde bepalingen van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en  

of de in artikel 2: 392 lid 1 onder g, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens  

zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen  

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391 lid 4 van Boek 2 van  

het Burgerlijk Wetboek.  

 

Amstelveen, 13 mei 2015  

 

KPMG Accountants N.V. 

 

D.Th.J. Maas RA 

 


