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Verspreiding
Dit jaarverslag verzenden we aan de gemeente Dronten, de Huurders Belangen Vereniging, het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de ILT / Autoriteit woningcorporaties,
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, banken en kredietverstrekkers, de Ondernemingsraad,
overige belanghouders en relaties. Ook door middel van een nieuwsbericht (persbericht, website,
bewonersblad Vizier, Facebook, LinkedIn, e-nieuwsbrief) en een bewonersavond communiceren
we over de jaarresultaten.
Link naar Pdf-bestand jaarverslag
Duurzaamheid en transparantie vinden we belangrijk. Daarom ontvangen onze belanghouders
en overige relaties een e-nieuwsbrief met daarin een link naar het jaarverslag op onze website
www.ofw.nl. Hier kunnen zij het jaarverslag (maar ook het beleidsplan, strategisch beleidsplan
voorraad en nieuwbouw en jaarplan van OFW) raadplegen. Sommige belanghouders,
toezichthoudende of controlerende instellingen, huurders of relaties die dat wensen, krijgen op
verzoek of omdat regelgeving/voorwaarden dat voorschrijven een fysiek exemplaar.
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Leeswijzer
U leest het jaarverslag (volkshuisvestingsverslag/bestuursverslag en jaarrekening) over 2020. We
leggen hierin verantwoording af aan de samenleving en belanghouders over onder meer:
• onze activiteiten en resultaten gedurende 2020 (met als grondslag begroting / jaarplan 2020).
• de besteding van de middelen, het overleg met belanghouders, de ingezette financiële
instrumenten en het gevoerde beleid inzake risicobeheersing.
Daarnaast verantwoordt de raad van commissarissen over de uitvoering van zijn
werkzaamheden gedurende het jaar.
Het bestuursverslag / volkshuisvestingsverslag bestaat uit de volgende hoofdstukken. In ‘Over
Oost Flevoland Woondiensten’ leest u wie we zijn en wat is onze missie is, gevolgd door het
‘Voorwoord’ en de 'Inleiding op het jaarverslag’. In de hoofdstukken 1 t/m 6 rapporteren we
over onze activiteiten/resultaten in 2020 aan de hand van de planthema’s uit ons
ondernemingsplan. Hoofdstuk 7 betreft de verklaring van het bestuur.
Het jaarverslag van de raad van commissarissen is opgenomen in hoofdstuk 8.
De jaarrekening is te raadplegen in hoofdstuk 9, gevolgd door de ‘Overige gegevens’ in
hoofdstuk 10.
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Volkshuisvestingsverslag / Bestuursverslag
OVER OOST FLEVOLAND WOONDIENSTEN
Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is de enige woningcorporatie in de energie-neutrale
gemeente Dronten (Flevoland). We zijn opgericht in 1969. Met bijna 5.000 woningen (waaronder
ook studentenwoningen en zorgeenheden) en 51 medewerkers (46,4 fte) bedienen we zo’n
10.000 huurders in de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.
Wij zijn er voor de huishoudens met een bescheiden inkomen die graag prettig willen wonen en
leven in de gemeente Dronten en daarvoor aangewezen zijn op een sociale huurwoning.
We vinden leefbaarheid en duurzaamheid belangrijk evenals het sturen op woonlasten. We staan
bekend als een ‘groene’ corporatie en hebben ons maatschappelijke beleid hoog in het vaandel.
We betrekken de Huurders Belangen Vereniging (HBV), gemeente en andere belanghouders
actief bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid.
Onze missie: Wij bieden onze doelgroep voldoende beschikbare, betaalbare,
passende, kwalitatief goede en duurzame huisvesting in wijken
waar het prettig samen wonen is.
Wij bereiken dit met een klantgerichte, efficiënte en transparante
organisatie en een doeltreffende inzet van (financiële) middelen.
Ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’
Aan de basis van ons handelen ligt het Ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’. We hebben
op basis van onze missie zes planthema’s benoemd. Deze thema’s vormen de opgaven waar wij
ons de komende jaren samen met partners, huurders en medewerkers voor inzetten.
•

Onze doelgroep onder dak

•

Duurzaam goed wonen

•

Inclusieve samenleving

•

Goed contact met de klant

•

Inspireren en verbinden

•

Duurzame organisatie

Het plan hebben we met input van onze belanghouders voor de periode 2018-2023 opgesteld.
Het daarvan afgeleide Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (2019-2023) is grondslag
voor de investeringen die we doen. Jaarlijks stellen we een jaarplan / begroting op en
verantwoorden we hierover in het jaarverslag.
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Voorwoord van de bestuurder
Stilstaan bij een ongewoon jaar
Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag is altijd een hele klus. In alle drukte om de
cijfers en feiten goed te krijgen, zou je bijna vergeten om echt even stil te staan. Om te
bespiegelen op wat er het afgelopen jaar is gebeurd, of beter, wat ons is overkomen. Op wat we
hebben gedaan en bereikt, en wat niet. En wat dit betekent voor het komende jaar. En onze
toekomst. Ik ben blij dat wij er in alle drukte de tijd voor hebben genomen. Want 2020 was geen
gewoon jaar. Een jaar om in veel opzichten snel te vergeten, maar ook om te herdenken en van
te leren.
Het Corona dictaat
Al vroeg in 2020, op 27 februari, kreeg Nederland te maken met de eerste Coronabesmetting.
Vanaf 9 maart werden er geen handen meer geschud en vanaf 12 maart was het devies ‘werk
thuis’. Op 23 maart startte de (intelligente) lockdown tot medio mei. Dit was ook het begin van de
anderhalve-metersamenleving. De lockdown kreeg vanaf begin oktober tot en met het einde van
het jaar een vervolg met de gedeeltelijke en harde lockdown.
OFW heeft, binnen de geldende richtlijnen, geprobeerd om haar dienstverlening altijd zoveel
mogelijk overeind te houden. Dat heeft veel tijd, inspanning en ook creativiteit gevraagd. Met een
Corona coördinator, Coronateam, Corona als vast punt op de overlegagenda’s en de inzet en
flexibiliteit van al onze medewerkers hebben we een uiterste inspanning geleverd. Het was niet
altijd makkelijk, maar we zijn blij met onze aanpak en trots op de resultaten die we hierdoor in
2020 hebben behaald.
Vinger strak aan de pols
Corona leidde ook tot een verschuiving van de aandacht van management en RvC. Het waren
niet verduurzaming, nieuwbouw en verhuringen die de agenda bepaalden. In 2020 ging het bij
OFW vooral om de volgende onderwerpen:
1. Welzijn huurders. We kwamen in 2020 veel minder achter de voordeur, waardoor we ook
minder zicht hadden op het welzijn van onze huurders. Ook ons kantoor was meerdere
periodes noodgedwongen dicht. We hebben gelukkig gezien dat huurders andere
kanalen vonden om ons te benaderen (we kregen veel meer telefoontjes). Voor ernstige
gevallen bleef altijd een afspraak op kantoor mogelijk. Onze welzijnspartners in Dronten
hebben een geweldige bijdrage geleverd om huurders een luisterend oor te bieden.
Daarnaast hebben we zelf contact opgenomen met onze oudere huurders om te horen of
zij in de lockdowns de nodige ondersteuning georganiseerd kregen. Ook hebben we extra
voorlichting gegeven over hoe om te gaan met burenoverlast. Zover we dat kunnen
beoordelen gaan de meeste van onze huurders goed om met Corona. In de zomer was er
wat meer burenoverlast, maar we zien juist ook dat buren elkaar in deze tijd beter weten
te vinden. Zo kregen we relatief veel aanvragen voor het OFW Leefbaarheidsfonds.
2. Betalingsproblemen huurders. Doordat Corona ook een flink effect heeft op de reële
economie waren we waakzaam voor oplopende betalingsproblemen bij huurders. Door
een pro-actiever, sociaal incassobeleid, konden we dit vanaf het begin goed volgen en zo
nodig handelen. Tot aan nu zien we geen grotere betalingsproblemen dan anders. Ook is
er geen ophoping van huisuitzettingen ontstaan. Doordat we daar in Coronatijd nog
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terughoudender mee zijn geweest dan we normaal al zijn, hadden wij dit wel verwacht
maar door een extra inzet voorzien wij geen extra aantal huisuitzettingen in 2021.
3. Opvolging onderhoudsklachten. Door de RIVM-richtlijnen was het niet altijd mogelijk om
reparatieverzoeken meteen op te pakken (met uitzondering van de ernstige gevallen). We
konden reparaties echter ook niet te lang uitstellen; dat leidde tot ongewenst grote
achterstanden en toenemend onbegrip bij onze huurders. We hebben er uiteindelijk voor
gekozen om onze servicemedewerkers preventief te testen, zodat dat zij veilig en
verantwoord onze huurders konden blijven bezoeken. Resultaat is dat we in 2020 bijna
evenveel reparaties uitvoerden (2.700) als in 2019. De achterstand in de uitvoering van de
reparaties zullen we in 2021 zoveel mogelijk moeten oplossen.
4. Welzijn medewerkers. Een grote zorg voor onze bedrijfsvoering was zeker ook de
gezondheid van ons personeel, fysiek en mentaal. De collega’s misten het werken met
huurders en met elkaar. Daarnaast hadden ze continu te maken met de dreiging van het
virus. Het was een voortdurende zoektocht hoe hiermee om te gaan. De modus die we
gevonden hebben is dat, behalve de kleine vaste bezetting, de rest van het personeel het
kantoor kon bezoeken in afstemming met de manager en collega’s. Veel collega’s hebben
hier gebruikt van gemaakt.
Heel blij met resultaten
Wij zijn ontzettend blij dat we, ondanks de bijzondere omstandigheden, het jaar goed hebben
afgesloten. Met af en toe extra noodzakelijke inhuur (bij ziekte, quarantaine of voor wegwerken
van achterstand) hebben we ondanks alles de belangrijkste resultaten behaald die we ons voor
2020 hadden voorgenomen. In het kort:
•

Verhuringen. We hebben ongeveer net zoveel woningzoekenden kunnen helpen als vorig
jaar (ca 280 regulier en 285 studenten). We verhuurden 98% aan onze doelgroep en
haalden onze taakstelling (vergunninghouders) zelfs met een beperkte voorstand.

•

Kwaliteit en duurzaamheid. Het laatste moderniseringsproject van ons jaren ‘60/’70 bezit
rondden we, met slechts beperkte vertraging door Corona, begin 2020 af. Met deze
modernisering en onze inzet op zonnepanelen dook de gemiddelde Energie-index (1,14)
verder onder dat voor label A (1,2). Helaas leidde de vertraging wel tot mislopen van
subsidie.

•

Uitbreiding voorraad. Alle bouwprojecten zijn zonder noemenswaardige vertraging
doorgegaan en we namen enkele nieuwe projecten in acquisitie. Eind 2020 hadden we de
plannen voor 170 nieuwe woningen in aanbouw en voorbereiding. Het gaat om de in
Dronten zo gewenste woningen voor starters en senioren.

•

Tevreden huurder. Ondanks de door Corona flink aangepaste dienstverlening hebben we
begin 2021 te horen gekregen dat we het KWH-Huurlabel opnieuw hebben gehaald. De
huurders hebben ons, evenals in 2019, beoordeeld met gemiddeld een 7,6. Daar zijn we
ontzettend blij mee.

•

Financieel gezond. Corona heeft extra kosten met zich meegebracht, maar per saldo
hebben we ook financieel een goed jaar achter de rug. Doordat dit jaar voor het eerst
moderniseringen kunnen worden meegenomen is de marktwaarde aanzienlijk gestegen.
De goede resultaten vertaalden zich eind 2020 ook in mooie scores in de Aedes
benchmark met een A-score op Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en
Bedrijfslasten.
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Werken aan vernieuwing
En terwijl we de pandemie beheersten en werkten aan onze resultaten was OFW ook volop in
vernieuwing. Na het afscheid van de vorige directeur-bestuurder per 1 april 2020 (na 23 jaar)
kreeg OFW te maken met een nieuwe directeur-bestuurder, nieuwe RvC- voorzitter en een groot
aantal vertrekkende en nieuwe medewerkers. Najaar 2020 werd in een aantal kick off’s het
officiële startschot gegeven voor de vernieuwing. In 2021/’22 gaan we hier volop mee aan de slag
zodat er voor 2023 een nieuw koersdocument ligt voor de komende jaren en OFW helemaal klaar
is voor de toekomst! We nemen hierin de resultaten van onze visitatie in 2021 in mee.
Uitdagingen voor morgen
Naast de pandemie, die in 2021 doorgaat, ligt er voldoende uitdaging. Een aantal onderwerpen
die onze aandacht vragen:
•

Oplopende wachttijden. We hebben ons bouwprogramma al verhoogd, maar onder
invloed van extra toestroom van vergunninghouders, een toeloop van aanvragen voor
voorrang, de uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen en de
ingezette vergrijzing, is er een extra woningvraag. Er zijn forse langere termijnambities
voor Dronten (vanuit motie Koerhuis), maar we zullen ook op korte termijn meer sociale
woningen moeten toevoegen. Tegelijkertijd zijn we, met de komst van een nieuwe
studentenhuisvester in Dronten, beducht op het risico op leegstand in dit segment.

•

Complexiteit zorg en welzijn. De laatste jaren huisvesten we steeds meer oudere en
kwetsbare bewoners. Dit vraagt extra aandacht van onze medewerkers, voor de
ondersteuning van huurders (ook bij huurders-/tuinonderhoud), zorg voor leefbaarheid
en samenwerking met diverse zorg- en welzijnspartijen. We moeten hier ons beleid op
bepalen en de formatie op aanpassen.

•

Energietransitie. Naast de verduurzaming, waar ondanks de voorlopersrol van OFW, nog
heel veel op te doen is, krijgen we ook te maken met de energietransitie. Eind 2020 zijn
bijna 200 van onze woningen gasloos. Hier ligt dus nog een enorme opgave, die met de
techniek van nu grotendeels onrendabel is. In kader van ons project Duurzaamheid 2.0
onderzoeken we in 2021 hoe we de diverse duurzaamheidsambities zo goed mogelijk
kunnen combineren.

Stilstaan is vooruitgaan
OFW is een organisatie die altijd gaat voor resultaten. De mouwen opstropen om onze huurders
te helpen en woningen te verbeteren. Maar zeker bij een jaar als vorig jaar, is het goed dat we
ook de tijd nemen om samen stil te staan. Om te reflecteren, te bezinnen en te leren. De lessen
en ervaringen nemen we mee naar volgend jaar, om dan met alle collega’s,
samenwerkingspartners en huurders weer vol te gaan voor goed wonen in Dronten. We kijken er
naar uit!
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Jaarverslag 2020

Financieel resultaat
Positieve resultaten
De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien. Dit wordt sterk beïnvloed door de
ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat. Het kwantitatieve effect van de
marktwaardeontwikkeling op het resultaat over 2020 is € 35 miljoen.
In de paragraaf ‘Gezonde financiële basis’ van dit jaarverslag en in de jaarrekening leest u meer
over onze financiële positie ultimo 2020.
Beleidsmatige beschouwing over de ontwikkeling van de marktwaarde
De marktwaarde van het woningbezit is gebaseerd op de basisversie van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde. Voor het BOG/MOG/ZOG wordt de full-versie van het
handboek gehanteerd.
De marktwaarde van het vastgoed in exploitatie laat in 2020 een stijging van circa € 35 miljoen
(5,6%) zien.
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De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van:
-

De verder aangetrokken koopmarkt, waardoor de leegwaarde gestegen is. De lage
rentestand is hier een bepalende factor in.

-

De introductie van het renovatiejaar in de methodiek van berekening van de
marktwaarde. Door niet alleen uit te gaan van het oorspronkelijk bouwjaar, maar bij
gerenoveerde woningen van het renovatiejaar is de onderhoudscomponent in de
berekende marktwaarde lager.

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de
waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter
ten opzichte van 2019 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee geven
wij invulling aan onze maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid.
Beleidsmatige beschouwing over de ontwikkeling van de beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de
marktwaarde in verhuurde staat, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt heeft.
De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De uitkomsten van
de beleidswaarde in het jaarverslag van alle corporaties hebben in 2020 geleid tot nieuwe
normen voor LTV en solvabiliteit. De nieuwe norm voor de LTV bedraagt 85% (was: 75%) en voor
de solvabiliteit 15% (was: 20%).
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan
het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing
op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De
waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde) is geen
exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een
inschatting over moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde heeft als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het
kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting gezocht wordt bij
het beleid van OFW in plaats van de uitgangspunten van de markt. Met deze toelichting wordt
nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed, en dus van het
corresponderende deel van het vermogen, dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie
niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.
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Het verloop van de beleidswaarde (x € 1.000) over het verslagjaar 2020 kan als volgt worden
gespecificeerd.

BELEIDSWAARDE PER 1-1-2020

361.859

Desinvesteringen

-2.000

Verschillen door wijziging software

-6.145

Autonome ontwikkeling

4.803

Parameterwijzigingen

4.985

Methodische wijzigingen

7.252

Wijzigingen in bezitsgegevens

7.811

Wijziging door taxatie

-2.985

Wijziging in beleidswaardenormen

-22.544

Beleidswaarde per 31-12-2020

353.036

De methodische wijzigingen, hebben te maken met de wijzigingen in de beleidswaardebepaling
volgens het geactualiseerde handboek marktwaardering (peildatum 31 december 2020).
Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen met de verdere ontwikkeling
van het waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in de komende
perioden, onder meer samenhangend met:
-

Aanpassing in de huurparameter: bij de bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie van
de woning te realiseren) markthuur aangepast aan de streefhuur. Deze is gebaseerd op een
schatting door OFW van de nieuwe huur bij mutatie mede rekening houdend met wettelijke
bepalingen, zoals: passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de Huurders
Belangen Vereniging over huursomstijging en de huursom. In de praktijk kan de huurstijging,
de streefhuur en de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege
onder andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend
toewijzen en het huursombeleid.

-

Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, die ultimo 2020 in de beleidswaardebepaling
gelijk is aan de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020 opgenomen
disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en regio waarin OFW actief is. In theorie kan
een lager risicoprofiel worden verondersteld in de beleidswaarde door het inrekenen van een
lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet
bij doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen, krijgt de bepaling van deze
disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet de
komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken.

-

Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus
investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoed gerelateerde bedrijfslasten.

-

Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.
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Beleidsmatige beschouwing over het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde
van het vastgoed in exploitatie
Het bestuur van OFW heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen
dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in
lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit – en het niet-DAEB-bezit in
exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 305 miljoen
(ultimo 2019: € 264 miljoen). Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo
2020 bestaat uit de volgende onderdelen:
x € 1.000

DAEB- EN NIETDAEB VASTGOED
€

Marktwaarde per 31-12-2020
Opslag vanwege beschikbaarheid (doorexploiteerscenario)
Afslag vanwege betaalbaarheid (beleidshuur)

657.666
44.832
-298.712

Afslag vanwege kwaliteit (onderhoud)

-36.458

Afslag vanwege beheer (beheerskosten)

-14.292

Beleidswaarde per 31-12-2020

353.036

Dit impliceert dat circa 68% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties
onderhevig.

Schuldenpositie
De schuldenpositie is in 2020 met circa € 4 miljoen afgebouwd van € 213 miljoen (ultimo 2019)
tot € 209 miljoen (ultimo 2020). De LTV op basis van de beleidswaarde is gelijk gebleven en
bedraagt 59% (ultimo 2019). Belangrijk, omdat dit voor ons een kritische waarde is. Hierdoor blijft
OFW duidelijk onder de maximum-norm van de Aw/WSW voor de LTV op basis van
beleidswaarde van 75% (zie verder paragraaf ‘Gezonde financiële basis’ van dit jaarverslag)

12

Financieel gezond
Een verplichting uit de Woningwet is dat corporaties hun bezit en activiteiten scheiden in twee
categorieën: DAEB (dienst algemeen economisch belang, waaronder de sociale huurwoningen)
en niet-DAEB bezit (bedrijfsruimtes garages, huurwoningen boven de liberalisatiegrens). Ons
niet-DAEB-deel is van beperkte omvang (circa 1%). De essentie is dat beide categorieën financieel
gezond moeten zijn en blijven. Dit is het geval. In de toelichting op de jaarrekening 2020 is een
balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht voor zowel de DAEB als de niet-DAEB-tak
over 2020 opgenomen.
Bestuursbesluiten
OVERZICHT BELANGRIJKSTE BESTUURSBESLUITEN 2020
‘Het bod’ van OFW en HBV – overzicht voorgenomen activiteiten 2021 t.b.v. gemeente Dronten
Samenwerkingsovereenkomst Aeres-OFW
Convenant Vroegsignalering schulden Dronten - gemeente, MDF, zorgverzekeraars, nutsbedrijven, OFW
Huurbeleid 2020 (huurverhoging)
Beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen
Startersleningen SVN - beperken doelgroep (tot huurders die een OFW-woning willen kopen)
Overdracht 7 percelen grond (strook onder trottoir) Fruithof Biddinghuizen aan gemeente (niet
geëffectueerd; aanleg parkeerplaatsen is niet doorgegaan)
Cameraprotocol
Planmatig Onderhoud aannemersselectie 2021
Actualisatie financieringsstrategie
Vaststellen informatiebeveiligingsbeleid
Actualisatie bevoegdhedenmatrix
Actualisatie Arbobeleid OFW
Indexatie stagevergoedingen
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Jaarplan / Begroting 2021
Meerjarenprognose 2021-2030
Treasury jaarplan en –maatregelen 2021

Vooruitblik
Impact Coronavirus
Vanaf maart 2020 heeft het Corona-virus aanzienlijke effecten gehad op het openbare leven en
de economie. De verwachting is dat de door de overheid genomen maatregelen, zoals de lock
down, gedurende de komende maanden weer geleidelijk worden opgeheven. Hierdoor ontstaat
er naar verwachting in het tweede halfjaar van 2021 een situatie die weer als normaal
gekenmerkt kan worden. OFW volgt de richtlijnen van de overheid.
De primaire en ondersteunende processen worden zoveel mogelijk gecontinueerd, maar wel
passend binnen de richtlijnen en voorschriften. Onderlinge contacten worden vanwege
besmettingsgevaar zoveel mogelijk vermeden. De veiligheid van de medewerkers en klanten van
OFW staat altijd voorop. Om die reden zijn de volgende maatregelen genomen:
-

Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Met behulp van digitale hulpmiddelen
en telefoon hebben medewerkers de mogelijkheid om werkzaamheden voor OFW te
verrichten.
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-

Voor een aantal functies zoals servicemedewerkers is dit niet mogelijk. Gedurende een
groot deel van de afgelopen periode is niet urgent dagelijks onderhoud uitgesteld. Alleen
spoedreparaties werden uitgevoerd. Sinds eind februari wordt ook weer regulier
onderhoud uitgevoerd. De achterstanden die zijn ontstaan, worden weggewerkt.
Servicemedewerkers houden bij werkzaamheden in bewoonde woningen extra
veiligheidsmaatregelen in acht (conform Aedes protocol). Zij worden ook zeer regelmatig
getest op Corona.

-

Uitgangspunt is flexibiliteit, zowel van medewerkers als van OFW. Dit houdt bijvoorbeeld
in dat medewerkers soms op andere tijden werken omdat zij ook hun kinderen moeten
opvangen.

-

Het kantoor en de wijkposten zijn gesloten.

-

Bij lichte verkoudheid en andere symptomen worden medewerkers, conform richtlijnen,
verzocht thuis te blijven. Er is extra aandacht voor medewerkers die qua gezondheid
kwetsbaar zijn. Medewerkers van wie een of meer gezinsleden Corona-symptomen heeft
blijven thuis.

De belangrijkste organisatorische en bedrijfseconomische gevolgen van de Coronacrisis zijn
als volgt:
-

De productiviteit van medewerkers is als gevolg van uitval door ziekte van medewerkers
en quarantainemaatregelen lager.

-

Een aantal werkzaamheden, zoals reparatieverzoeken zijn uitgesteld. Om deze piek weg
te werken zijn extra kosten gemaakt.

-

De verwachting was dat het aantal betalingsachterstanden zou toenemen. Door een
proactief incassobeleid is dit voorkomen.

-

De hulpverlening voor huurders die al financiële problemen hebben, is minder. De
rechtbanken zijn bijv. gesloten zodat er geen onder toezichtstelling plaats kan vinden en
de lopende dossiers worden niet behandeld. Schuldhulpverlening vindt telefonisch/
digitaal plaats en niet meer persoonlijk. Een aantal huurders is laaggeletterd en bezit
geen digitale hulpmiddelen. Zij zijn extra lastig te bereiken.

-

Een aantal huurders met een laag inkomen krijgen vanwege de Wet Eenmalige
Huurverlaging een huurverlaging per 1 mei 2021. OFW gaat op basis van de gegevens van
de Belastingdienst bij 258 huurders de huur verlagen. Het totaal van deze
huurverlagingen bedraagt circa € 7.000 per maand. Voor 2021 betekent dit een verlies
van huurinkomsten met € 56.000. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben
gehad, kunnen in 2021 nog een verzoek tot huurverlaging doen. Naar verwachting zijn de
financiële effecten voor OFW beperkt.

-

De huren van sociale huurwoningen zouden in 2021 gemiddeld met maximaal het
inflatiepercentage kunnen stijgen. De overheid heeft besloten om de huren per 1 juli
2021 te bevriezen. Het effect op de huurinkomsten in 2021 bedraagt € 159.000 negatief.
Het ministerie van BZK heeft toegezegd de gemiste huurinkomsten door verlaging van de
verhuurderheffing te compenseren.

-

Onderhoud aan de buitenzijde van de woning, denk aan schilderwerk, gaat gewoon door.
Dit geldt ook voor nieuwbouw. Hierdoor kunnen bouwbedrijven hun personeel aan de
slag houden zonder dat er concessies worden gedaan aan de veiligheid.
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-

Gezien het feit dat er gedurende een langere periode geen fysiek onderwijs is gegeven, is
op de Campus leegstand bij de studentenkamers geweest. Inmiddels is deze leegstand
grotendeels weer opgelost.

En daarnaast:
•

We gaan het komende jaar in overleg met de gemeente Dronten en de Huurders Belangen
Vereniging om te komen tot Prestatieafspraken (voor 2022) en we geven uitvoering aan de
Prestatieafspraken voor 2021.

•

Wij leveren een actieve bijdrage aan het opstellen van een Woonzorgvisie voor de gemeente
Dronten We actualiseren ons huurbeleid en zorgen voor de jaarlijkse huuraanpassing.
Inmiddels is bekend dat de huren in 2021 worden bevroren; dit heeft voor beide
consequenties.
De minister van BZK heeft aangegeven dat verhuurders via de verhuurderheffing worden
gecompenseerd. Deze compensatie is echter nog niet geregeld. De maatregel gaat ten koste
van investeringsruimte van OFW op lange termijn.

•

We verkennen de ontwikkeling van een woningmarkt monitor.

•

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

•

We realiseren twee appartementencomplexen met in totaal 54 appartementen voor
senioren aan de Lijzijde in Dronten.

•

We leveren 24 nieuwbouwwoningen (12 starters-/eengezinswoningen en 12
levensloopwoningen) in Het Palet in Dronten op.

•

We werken samen met de gemeente Dronten verder aan de realisatie van het Multi
Functioneel Centrum en 30 sociale huurwoningen in Swifterbant.

•

We werken samen met de gemeente Dronten en Almere College aan de nieuwbouw
‘gemengd wonen’ van 60 appartementen, dagbesteding en praktijkschool op de
stationslocatie in Dronten.

•

We werken aan een nieuwe Visie op Duurzaamheid (2.0).

•

We starten met een scenariostudie voor de modernisering van woningen met bouwjaar ’73’80.

•

We werken verder aan de volgende stap in het verwezenlijken van onze energie-ambitie.
Concreet gaat het om het plaatsen van PV-panelen, plaatsen van elektrische kookplaten en
het pilotmatig plaatsen van warmtepompen. Daarnaast werken we mee aan de ontwikkeling
van Wijkenergieplannen om op termijn tot aardgasvrije wijken te komen. Dit doen we samen
met gemeente Dronten en Liander.

•

We stellen een Visie op Leefbaarheid op en maken uitvoeringsafspraken met onze lokale
partners ter voorkoming van problemen rondom wonen (en leefbaarheid).

•

We geven uitvoering aan de visitatie en gaan samen met stakeholders aan de slag met de
aandachtspunten en verbetervoorstellen die daaruit voortkomen, waaronder in ieder geval
een plan voor de verbetering en verbreding van de klant- en
stakeholdersbetrokkenheid.

•

We starten het opstellen van een klantvisie en realiseren quick wins in onze dienstverlening
aan de klant.

•

We gaan aan de slag met de optimalisatie van onze primaire processen en een update van
de systemen.
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•

We ronden het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van risicomanagement af en
starten met de implementatie ervan.

•

We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de ontwikkeling van onze organisatie
met onder andere aandacht voor werkplezier en persoonlijk leiderschap.

•

Het aantal verkochte woningen zal in 2021 naar verwachting 35 zijn. De bedrijfslasten
blijven naar verwachting vrijwel gelijk ten opzichte van 2020.

Op 2 maart 2021 overhandigden we de sleutels
aan de eerste zes huurders van de 24 woningen in
Het Palet Dronten.
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1

Onze doelgroep onder dak

Over ‘Onze doelgroep onder dak’ uit: Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden
2018-2023’:
Wij zijn er voor huishoudens met een bescheiden inkomen die graag prettig willen
wonen en leven in de gemeente Dronten en daarvoor aangewezen zijn op een
sociale huurwoning. Onze doelgroep kent een grote diversiteit. De huishoudens die
wij bedienen verschillen in huishoudenssamenstelling, in (culturele) achtergrond en
in mate van zelfredzaamheid. Hun vraag varieert in woningbehoefte, in
dienstverlening en in de mate waarin onze actieve aandacht nodig is. We willen
voor al deze huishoudens binnen onze doelgroep passende, betaalbare
woonruimte bieden, zodat zij op een positieve manier invulling kunnen geven aan
hun woonbehoefte. Waar mogelijk staan onze woningen in wijken waar zowel
koop- als huurwoningen beschikbaar zijn voor een mix van (doel)groepen.
Onze belofte - Onze doelgroep mag rekenen op:
•

Voldoende beschikbaar woningaanbod met acceptabele wachttijden

•

Gevarieerd woningaanbod, passend bij de behoeften van de doelgroep

•

Betaalbaar woningaanbod dat toegankelijk is voor onze doelgroep

Nieuwbouw in Het Palet in Dronten
Actie: Nieuwbouw 24 woningen in Het Palet in Dronten
Eind april 2020 gingen de heipalen de grond in en was de start van de bouw van 12 starters-/
eengezinswoningen en 12 seniorenwoningen een feit. Dat deze woningen voorzien in een
behoefte van onze doelgroep werd bevestigd door de ruim 700 reacties op de online advertentie.
Uiteindelijk zijn de 24 woningen toegewezen aan de mensen die het hoogst op de wachtlijst
stonden.
Gedurende de bouw hebben wij getracht de toekomstige
huurders zo goed mogelijk te informeren over en te betrekken
bij de voortgang van de bouw. Vanwege Corona vond dit
voornamelijk digitaal plaats.
De bouw is, ondanks Corona, voorspoedig verlopen en de
woningen zijn volgens planning in het voorjaar van 2021
opgeleverd.
Aantal:

24

Aannemer:

Wensink en Prins

Architect:

De Velde Architecten

EPC (eis: 0,4): 0 – 0,03
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Appartementengebouwen Lijzijde
Actie: Voorbereiding nieuwbouw 2 appartementengebouwen met
in totaal 54 sociale
huurappartementen voor senioren aan de Lijzijde in Dronten
Vanwege de wens en behoefte om woningen te bouwen voor de
doelgroep ouderen, is dit plan in 2018 opgepakt.
In 2019 is de omgevingsvergunning voor de 54 appartementen
verleend. Het project is in het eerste kwartaal van 2020
aanbesteed. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in de selectie
van Jorritsma Bouw. Samen met Jorritsma Bouw hebben wij het
plan verder geoptimaliseerd (wat ook nodig was door de almaar
stijgende bouwkosten) en op 16 juli 2020 is de
aannemingsovereenkomst getekend. In september 2020 zijn we gestart met de bouw van de
twee appartementsgebouwen. Op dit moment lopen de bouwactiviteiten volgens planning en
staat de verhuur gepland in het eerste kwartaal van 2022.
Aantal appartementen:

54

Aannemer:

Jorritsma Bouw

Architect:

19 Het atelier architecten

EPC (eis 0,40):

Projectresultaat 0.29

BENG:

Voldoet

Magic Mix
Actie: Onderzoek naar samenwerking met gemeente Dronten voor nieuwbouw ‘Magic mix’: 60
appartementen, dagbesteding en praktijkschool op stationslocatie Dronten
Vanuit de ambitie om meer diversiteit in ons woningaanbod aan te brengen door het toevoegen
van appartementen en woningen voor kleine huishoudens, zoals jongeren heeft OFW samen met
de gemeente Dronten en het Almere College onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de
realisatie van een gemengd wonen project en maatschappelijke plint (activiteitencentrum) in
combinatie met een Praktijkschool op de stationslocatie in Dronten.
In september 2018 zijn we in overleg gegaan met de gemeente Dronten en het Almere College
om te komen tot een projectdefinitie en een samenwerkingsovereenkomst.
Het haalbaarheidsonderzoek is in 2020 afgerond en heeft geresulteerd in een Programma van
Eisen, een stichtingskostenraming en een massastudie met een voorkeursvariant. De afspraken
en uitgangspunten voor het project zullen in een samenwerkingsovereenkomst worden
vastgelegd. Over de invulling van de maatschappelijke plint vindt overleg plaats met een GGZ
zorgaanbieder.
In de eerste helft van 2021heeft OFW positieve besluitvorming gehad over het projectvoorstel.
plaats bij de betrokken partijen. Bij positieve besluitvorming van de overige partijen kan de
ontwerpfase van het project worden opgestart in het tweede kwartaal van 2021.
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Huurappartementen & MFC Swifterbant
Actie: Nieuwbouw 30 sociale huurappartementen en MFC
Swifterbant
In juli 2019 is een samenwerkings- en huurovereenkomst getekend
met de gemeente Dronten voor de realisatie van een
Multifunctioneel Centrum (MFC) op de locatie van voormalig
restaurant de Kombuis in Swifterbant. OFW realiseert op die locatie
tevens 30 sociale huurappartementen. Hiervan zijn 8
appartementen bestemd voor zorg. Voor het ontwerp is LKSVDD
architecten geselecteerd, daarnaast heeft de adviseursselectie
plaatsgevonden voor zowel de constructieve als
installatietechnische invulling.
Ook is het overleg met de toekomstige gebruikers van het MFC opgestart. Zij worden betrokken
in het ontwerpproces. Het plan is in 2020 verder uitgewerkt, zodat het als grondslag kan dienen
voor de selectie van de aannemer(s) en het aanvragen van de omgevingsvergunning. De
verwachting is dat in april 2021 de bouwteamselectie zal plaatsvinden voor de realisatie van het
MFC en de 30 appartementen.
Wenkend perspectief senioren
Actie: Wenkend perspectief voor senioren
Om meer zicht te krijgen op de wensen en behoeften van 55-plussers die een woning bij OFW
huren, is in 2020 een HBO afstudeerder aangetrokken om te assisteren bij onderzoek hiernaar.
In het onderzoek stond onderstaande onderzoeksvraag centraal. ‘Welke strategie moet de
woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten de komende vijf jaar hanteren om voorbereid te zijn
op de aankomende vergrijzing in de gemeente Dronten?’. In het derde kwartaal van 2020 is het
onderzoek afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om samen met de
gemeente in 2021 te werken aan een visie op vergrijzing en het opstellen van een thema-/
actieplan.
Belevingswoning
Actie: Langer zelfstandig: openstelling Belevingswoning
Als bijdrage aan de gemeentelijke bewustwordingsactie ‘Lang zult u
wonen’ en in het kader van het 50-jarig jubileum, heeft OFW eind 2019
samen met de gemeente Dronten een modelwoning in Dronten
ingericht met allerlei mogelijke (betaalbare) voorzieningen die ouderen
helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen; de
Belevingswoning.
Enthousiaste vrijwilligers stonden in 2020 te popelen om
geïnteresseerden rond te leiden en van informatie te voorzien, maar
vanwege het Coronavirus kon de Belevingswoning niet in gebruik
worden genomen. Wel hebben studenten gebruik gemaakt van de
Belevingswoning voor een meesterproef zorgtechnologie en is
onderzocht of een virtuele tour kan worden ontwikkeld. Ook is de woning aangemeld bij het
landelijke programma Zorg van Nu.
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Het streven is om de woning in 2021 alsnog te openen, als onderdeel van bovengenoemde visie
op vergrijzing.
Huisvesten statushouders
Actie: We spannen ons in de taakstelling huisvesting statushouders te realiseren
We hebben gewerkt aan de realisatie van de taakstelling voor de gemeente voor het huisvesten
van statushouders (28 personen). Er was een ‘voorstand’ van 1 persoon; in 2020 hebben we 29
personen gehuisvest. Met de voorstand van 1-1-2020 betekent dit een voorstand voor 2021 van 2
personen.

AANTAL
Saldo (voorstand) per 1 januari 2020

1

Taakstelling gemeente Dronten 1 helft 2020

13

Taakstelling gemeente Dronten 2 helft 2020

15

Gehuisvest in 2020

29

e
e

Saldo (voorstand) per 31 december 2020

2

Hierbij hebben we extra aandacht gevraagd voor ‘een goede landing’. Samen met de gemeente
hebben we besproken wat hiervoor nodig is en dit zal in 2021 tot een aantal activiteiten leiden
die in de Prestatieafspraken zijn opgenomen.

Onderstaand de (ontwikkeling van) de kerncijfers rond beschikbaarheid, betaalbaarheid en
passendheid. Op betaalbaarheid en passendheid zien we goede cijfers. We zien wel dat er een
groep middeninkomens is die via OFW een woning hoop te vinden, maar waar we geen aanbod
voor hebben. In kader van de actualisatie van ons huurbeleid onderzoeken we, met de gemeente
en HBV, of we iets voor deze groep zouden moeten in de toekomst. Op beschikbaarheid zien we
de wachttijden en wachtlijsten verder oplopen. We hebben de nieuwbouwplannen om daar wat
aan te doen, maar het is de vraag of dit genoeg is en snel genoeg komt, ook vanuit de vraag van
meer urgente woningzoekenden zoals vergunninghouders en zorgvragers.
Wachttijden
De wachttijd voor een woning loopt (gemiddeld bekeken) op. Voor de gehele gemeente Dronten
is de wachttijd van maximaal 2,5 jaar op dit moment niet meer realistisch. De wachttijd is
opgelopen naar gemiddeld 3,5 jaar. De actieve zoektijd1) valt nog net binnen de 2 jaar, met
gemiddeld 23,9 maanden. De verwachting is dat dit ook verder zal oplopen, kijkend naar de ruim
1.000 nieuwe woningenzoekenden in de laatste 2 jaar en daarnaast de toename in te huisvesten
statushouders en andere huurders met voorrang vanuit zorg.

1

moment vanaf actief gaan reageren tot aan het werkelijk aangeboden krijgen van een woning
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Het aantal verhuringen is sinds 2016 gedaald. In 2020 blijft het aantal verhuringen relatief laag.
Dit is mede het gevolg van het dalende aantal huuropzeggingen. Hierdoor is er minder aanbod.
Het verschil tussen verhuringen en huuropzeggingen wordt met name verklaard door
nieuwbouw, verkoop en leegstand als gevolg van uitgebreid verhuisonderhoud. Ook hierin
hebben de beperkingen als gevolg van de Coronamaatregelen invloed gehad op de
leegstandsduur.

HUUROPZEGGINGEN
2016

2017

2018

2019

2020

232

222

202

199

196

Biddinghuizen

54

77

68

61

66

Swifterbant

41

48

34

34

40

327

347

304

294

302

(Excl. Kamers, garages, commercieel)

Dronten

Totaal

2019

VERHURINGEN
2016

2017

2018

228

204

216

192

183

Biddinghuizen

51

62

62

49

58

Swifterbant

37

34

34

28

35

316

300

312

269

276

(Excl. Kamers, garages, commercieel)

Dronten

totaal

2020

Ten opzichte van 2019 zien we een lichte stijging van het aantal ingeschrevenen
woningzoekenden. Het aantal nieuwe woningzoekenden loopt iets terug.

Ontwikkeling woningzoekenden per 31-dec
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Nieuwe inschrijvingen per jaar
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Aantal & typen sociale huurwoningen
-

Per 1 januari 2021 heeft OFW 4.226 sociale huurwoningen in de verhuur.

-

Per 1 januari 2021 heeft OFW 7 sociale huurwoningen en 13 studentenkamers (verdeeld over
3 eengezinswoningen) leegstaan voor de verkoop.

-

In 2020 zijn 32 huurwoningen (waarvan 14 woningen op 31 december 2019 als voorraad
geclassificeerd) verkocht aan particuliere kopers.
JAAR: 2020
Sociale huurwoningen per 1 januari
Verkoop woningen aan particuliere kopers (DAEB)
Te verkopen woningen (voorraad)
Totaal aantal sociale huurwoningen in de verhuur per 31 december

4.251
-18
-7
4.226

Op 31 december 2020 had OFW 14 huurwoningen met een huurprijs hoger dan de sociale
huurgrens van € 737,14.

22

WONINGTYPEN
58%

11%
1%
3%
9%

14%

1%

3%

Appartement
Eengezinswoning
Grote eengezinswoning
Kamer
Levensloopwoning
Aangepaste woning
Seniorenwoning
Studentenkamer
Twee-kamer woning
Woongroep

1% 1%

Naast het reguliere woningbezit, heeft OFW nog een aantal andere objecten:
OBJECT
Verzorgingshuiseenheden
Studenteneenheden Green Campus Aeres Hogeschool
Studenteneenheden Warmonderhof

AANTAL IN 2020
76
339
26

Studentenkamers
Garages

8
26

Gezondheidscentra

2

Bedrijfsruimte

1

Ontmoetingscentrum

7

Verloskundigenpraktijk

1

Maatschappelijke ruimtes bij de WoonArk

8

School

1

MFG

1

Totaal

496

Verhuur aan primaire doelgroep
Minimaal 80 procent van de huurovereenkomsten moet worden aangegaan met huishoudens
met een inkomen lager dan € 39.055 (prijspeil 2020), 10 procent mag worden verhuurd aan
huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574. De overige 10 procent is vrije
toewijzingsruimte.
In 2020 hebben we 97,1 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan de
primaire doelgroep, inkomen lager dan 39.055, 1,8 procent aan huurders met een inkomen
tussen € 39.055 en € 43.574 en 1,1 procent in de vrije toewijzingsruimte. We blijven hiermee ruim
binnen de kaders van 80-10-10.
Hierbij zijn de contracten voor de studentencampus niet meegeteld, omdat dit onzelfstandige
woonruimte betreft. Studenten behoren zonder uitzondering tot onze primaire doelgroep.
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INKOMEN →

< € 39.055

€ 39.055 - € 43.574

> € 43.574

JAARTAL

(Min. 80%)

(Max. 10%)

(Max. 10%)

2020

97,1%

1,8%

1,1%

2019

96,3%

3,0%

0,7%

2018

96,6%

1,5%

1,9%

2017

97,2%

1,9%

0,9%

2016

96,0%

3,4%

0,6%

2015

96,4%

2,6%

1,0%

Percentage verhuringen sociale huurwoningen aan doelgroep (prijspeil 2019)
* Per 1 juli 2015 geldt het toewijzen volgens deze drie inkomenscategorieën (80%-10%-10%).

Passend toewijzen
Van alle verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens moet sinds 1
januari 2016 minimaal 95 procent passend (bij het inkomen) worden toegewezen. De overige vijf
procent biedt (beperkt) ruimte voor uitzondering. Deze passendheidsnorm is onderdeel van de
Woningwet (2015). De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste
inkomens in te dure woningen gehuisvest worden en wil zo besparen op de kosten voor de
huurtoeslag.
Van alle toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens,
moet bij 95 procent van de toewijzingen rekening gehouden worden met de volgende
huurprijzen:
•

Bij één- en tweepersoonshuishoudens max. netto huur € 619,01 (prijspeil januari 2020)

•

Bij drie- en meerpersoonshuishoudens max. netto huur € 663,40 (prijspeil januari 2020)

In 2020 hebben we 276 huishoudens aan een woning geholpen en 98 procent van de
huishoudens passend gehuisvest. Hiermee hebben wij voldaan aan de regelgeving.

Verkoop woningen
•

We hebben 32 huurwoningen (32 DAEB- en 0 niet-DAEB-woningen) verkocht en geleverd en
daarnaast 7 verkochte woningen nog in voorraad. Deze zijn begin 2021 geleverd (zodat de
kopers geen overdrachtsbelasting hoefden te betalen). Er waren 35 begroot.

•

Er is 1 VOV-woning (voormalige Koopgarant-woningen) in de vrije verkoop verkocht.

•

Er zijn 3 startersleningen verstrekt (2019: 6).

AANTAL VERKOCHTE HUURWONINGEN
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

35

16

13

15

21

39

45

33

30

2019

2020

35

32
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Huren
De streefhuur is de huurprijs die we voor een woning vragen bij het afsluiten van een nieuwe
huurovereenkomst. Onderstaande 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 onze woningen. Door het (sinds 2018) zelf weer gaan verhuren van de
studentenkamers op de Campus, is er een relatief grote stijging in de categorie <
kwaliteitskortingsgrens (en als gevolg daarvan een daling in de andere categorieën). Het bezit ziet
er, op basis van streefhuur, als volgt uit:

INDELING BEZIT OP BASIS

2016

2017

2018

2019

2020

< kwaliteitskortingsgrens

4,4%

4,5%

10,8%

11,4%

11,7%

< laagste aftoppingsgrens

66,7%

66,8%

62,7%

62,8%

62,7%

< hoogste aftoppingsgrens

24,4%

23,8%

21,8%

21,5%

20,8%

< maximale huurgrens

4,1%

4,9%

4,6%

4,3%

4,7%

> maximale huurgrens

0,4%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

2018

2019

2020

< kwaliteitskortingsgrens

€ 417,34

€ 424,44

€432,52

< laagste aftoppingsgrens

€ 597,30

€ 607,46

€619,01

< hoogste aftoppingsgrens

€ 640,14

€ 651,03

€663,40

< maximale huur(toeslag)grens

€ 710,68

€ 720,42

€737,14

> maximale huur(toeslag)grens

€ 710,68

€ 720,42

€737,14

VAN STREEFHUUR

HUURGRENZEN

Op 1 januari 2020 heeft 99,9 procent van de huurwoningen van OFW een streefhuur onder de
maximale huurgrens voor de huurtoeslag. Er zijn in totaal 2 woningen met een huur boven de
huurtoeslaggrens.
Huursombenadering
Met ingang van 1 januari 2017 is de huursombenadering ingevoerd (in combinatie met de
inkomensafhankelijke huurverhoging). Met de Huurders Belangen Vereniging is
overeenstemming bereikt over de huurverhoging per 1 juli 2020:
-

< 70% streefhuur: 5,1 %

-

70% tot 80% streefhuur: 4,1%

-

80% tot 85% streefhuur: 3,5%

-

85% tot 90% streefhuur: 2,0 %

-

90% tot 95% streefhuur: 1,5%

-

95% of meer streefhuur: 1,0 %

-

Inkomensafhankelijke huurverhoging (> € 43.574): 6,6%

-

Onzelfstandige woningen: 1,6%
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De huursom steeg in 2020 in totaal met 1,72 procent: 1,57 procent door jaarlijkse huurverhoging,
0,15 procent door huurprijsaanpassing bij verhuizing. De maximale huurgrens (€ 737,14) wordt
niet overschreden (m.u.v. van oorsprong geliberaliseerde woningen). Vanwege marktoverweging
is de huurverhoging bij een aantal complexen/woningen ‘bevroren’.
Acceptatiegraad
De gemiddelde acceptatiegraad van de woningen is in 2020 36% procent. We zien dat deze iets
verder daalt, wat betekent dat we een woning vaker moeten aanbieden aan een tweede of derde
kandidaat van de lijst.

Gemiddelde
acceptatiegraad

2016

2017

2018

2019

2020

74,1%

62,6%

54%

41%

36%

Huisuitzettingen binnen een jaar
We proberen aan de voorkant de toewijzing van een woning zo vorm te geven dat zoveel
mogelijk huisuitzettingen en dakloosheid wordt voorkomen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat
mensen hulp willen ontvangen als dit nodig is. Het aantal huisuitzettingen binnen een jaar nadat
de huurovereenkomst is getekend, is hiervoor een goede indicator. In 2020 is geen woning
ontruimd waarvan de huurder minder dan een jaar huurde.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

1

0

1

0

0

Aantal huisuitzettingen binnen een jaar
na ingang huurovereenkomst

Goed huurderschap – hulp, begeleiding / speciale contracten
Het uitgangspunt bij het aangaan van een huurcontract is dat we inzetten op succesvol huren. Bij
twijfel of mensen zelfstandig kunnen wonen of hun huur kunnen betalen, wordt gekeken of
hulp/begeleiding nodig is.
In 2020 hebben we één huurcontract afgesloten met een begeleidingsovereenkomst en zes
huurcontracten met gedragsaanwijzing, waarin aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd.
Dergelijke vaak tijdelijke voorwaarden gaan over woonbegeleiding of financiële begeleiding. Twee
begeleidingsovereenkomsten hebben wij vanwege de termijn succesvol af kunnen ronden Vanaf
dit jaar kiezen we voor de vorm van een gedragsaanwijzing om aanvullende voorwaarden vast te
leggen, omdat deze hier meer geschikt voor is.
We zijn geen zogenaamde ‘omklapconstructies’ aangegaan waarbij de zorgpartij die de
begeleiding biedt in eerste instantie als huurder optreedt. Wel hebben we een ‘omklapcontract’
beëindigd: dat wil zeggen dat het huurcontract nu op naam van de bewoner is gezet.
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We hebben een paar tijdelijke huurcontracten gesloten, namelijk één ‘tweede kans’ in verband
met overlast en twee als tijdelijke onderkomen in verband met brand in de woning.
Huurachterstand
Per 31 december 2020 bedraagt de huurachterstand van de huidige huurders 0,76 procent van
de gerealiseerde huuropbrengst. We zien hiermee een lichte daling in het percentage
huurachterstand. Het afgelopen jaar is ingezet op persoonlijk contact en vroeg-signalering
vanwege de complexere situaties die er zijn bij achterstanden. Hierin is er vooral nauw
samengewerkt met de Gemeente Dronten en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

Per 31 december

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,78%

0,79%

0,76%

0,81%

0,80%

0,76%

% huurachterstanden v/d huidige
huurders t.o.v. gerealiseerde
huuropbrengst

Beperken van huisuitzettingen
We proberen het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand te beperken. We hanteren
een sociaal incassobeleid. Persoonlijke contact met huurders, wat dit jaar natuurlijk erg lastig is
geweest met de Corona maatregelen, is bij een huurachterstand belangrijk. Wij hebben veel
gebruik gemaakt van telefoon en e-mail en veel huurders kunnen bereiken. De samenwerking
met Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) en Gemeente Dronten was intensief en
veel huurders hebben we kunnen helpen en begeleiden voor de juiste hulpverlening.
Aedes ondersteunt de landelijk gemaakte afspraken dat verhuurders in Coronatijd
huisuitzettingen door huurachterstanden voorkomen tenzij:
•

Verhuurders niet in contact kunnen komen met huurders, huurders medewerking aan een
betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of voor schuldhulpverlening
weigeren

•

Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten

•

Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is,
ondanks ingezet instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van
schuldhulpverlening.

In 2020 heeft OFW drie woningen gedwongen ontruimd vanwege betalingsachterstand. Dit betrof
een ontruiming voor Coronatijd, een ontruiming van de woning van een reeds vertrokken
huurder en een ontruiming vanwege een hoge huurschuld in combinatie met woonoverlast.
Met vijf huurders die richting een ontruiming leken te gaan zijn er afspraken gemaakt en zij
hebben de juiste hulpverlening gekregen (naar aanleiding van een ontruimingsvonnis). Het
leggen van contact met huurders met betalingsproblematiek verloopt vaak moeizaam. We
zoeken altijd eerst contact met de huurder om te voorkomen dat dossiers naar de deurwaarder
gaan (met alle daarmee gepaard gaande extra kosten voor de huurder). Dit lukt nog niet altijd,
maar door eerder te signaleren, proberen we grote achterstanden te voorkomen.
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Het afgelopen jaar is in dit kader het convenant Vroegsignalering schulden gesloten tussen
gemeente Dronten, MDF, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en OFW. Hierin zijn afspraken gemaakt
over de samenwerking om in een vroeg stadium, ook via MDF contact te leggen met huurders als
er achterstanden zijn.
Huisuitzettingen vanwege overlast
We hebben vier keer aangedrongen op een huuropzegging om een juridische procedure voor
ontbinding van het huurcontract te voorkomen. Twee maal vanwege een hennepplantage en twee
keer vanwege woonfraude. Bovendien hebben we drie gedragsaanwijzingen afgesloten om een
juridische procedure vanwege overlast te voorkomen.

ONTRUIMING OF SLEUTELS INGELEVERD
8
7

ontruimingen vanwege
betalingsachterstand

6
5

sleutels ingeleverd

4
3

ontruimd vanwege sociale
overlast

2
1
0
2016

2017

2018

2019

2020
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Duurzaam goed wonen
Over ‘Duurzaam goed wonen’ uit: Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 20182023’:
We streven naar duurzame, kwalitatief goede woningen, waarin onze bewoners
prettig kunnen wonen en zich thuis voelen. Woningen die technisch in orde zijn,
goed onderhouden zijn en veilig, gezond en comfortabel zijn om in te wonen. De
kwaliteit van onze woningen zien we altijd in relatie tot betaalbaarheid: welke
woonlasten brengen onze woningen met zich mee en passen deze bij het
inkomensniveau van onze doelgroep? We zoeken hierbij naar de juiste prijskwaliteitverhouding, zodat onze woningen er goed bij staan, maar wel betaalbaar
blijven. In het verlengde hiervan doen we er alles aan om onze woningen zo
duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat ze lang meegaan
(toekomstbestendig), duurzaam gerealiseerd zijn en zo min mogelijk energie
verbruiken. Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan de betaalbaarheid van
onze woningen en aan het milieu.
Onze belofte - Onze doelgroep mag rekenen op:
•

Een kwalitatief goede woning die goed onderhouden is, technisch in orde is
en veilig en gezond is om in te wonen.

•

Een duurzame woning die energiezuinig is, langjarig invulling geeft aan zijn
bestemming (toekomstbestendig) en duurzaam gerealiseerd is.

•

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

Groot onderhoud 104 woningen Groenlandstraat
e.o.
Actie: Afronding groot onderhoud 104 woningen aan
de Spiegelstraat / Kombuisstraat / Galjoenstraat /
Groenlandstraat in Dronten.
Het groot onderhoud is in 2019 gestart en heeft
betrekking op het isoleren van de daken, de
gevelisolatie opwaarderen, dakpannen en goten
vervangen, nieuw voegwerk aanbrengen en de
kozijnen op de begane grond voorzien van HR++ glas.
Hierdoor gaan de woningen van energielabel D naar
gemiddeld energielabel A. Daarnaast is extra aandacht
besteed aan de mogelijkheid om PV-panelen aan te
brengen. Het project heeft enige vertraging opgelopen
vanwege de maatregelen rond Corona. Deze
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vertraging heeft ertoe geleid dat de RVV subsidie niet wordt toegekend omdat de termijn is
overschreden. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en heeft de gemeente het openbaar
gebied gerenoveerd.
Aantal woningen:

104

Start:

Start uitvoering 3e kwartaal 2019

Oplevering:

Afronding 4e kwartaal 2020

Aannemer:

Salverda Bouw

Energielabel:

A en B (afhankelijk van deelname zonnepanelen)

Subsidie:

STEP / RVV

PV-installaties, hybride installaties, elektrisch koken en proef all-ectric
Actie: Duurzaamheidsbudget: PV-installaties, hybride installaties, elektrisch koken en proef: all
electric
•

All-electric woning
De in 2019 gestarte proef met de all-electric woning is en wordt gemonitord. De huurder
vindt dat de installatie prima functioneert en hij ervaart geen verschil met een woning die via
een cv-ketel wordt verwarmd. Het elektragebruik is gunstig en voldoet ruimschoots aan de
verwachtingen. Het is zelfs gunstiger maar dit komt waarschijnlijk ook omdat het een klein, 1
persoons huishouden is. De voorzichtige conclusie is dat de hoog- en midden temperatuur
luchtwaterwarmtepomp een kansrijke ontwikkeling is. Deze oplossing kan naar ons idee veel
betekenen voor het gasloos maken van ons bezit. Redenen om de proef te vergroten met 8
woningen.

•

No-regret aanpak
We hebben de no regret aanpak op installatiegebied (om in te spelen op het gasloos maken
van onze woningvoorraad) nog niet verder gebracht omdat we eerst onze visie op
Duurzaamheid 2.0 willen definiëren voordat we een nieuwe installatiestandaard ontwikkelen.
Kennis en ervaring uit de proef met de all-electric woning gebruiken we voor nieuwe
experimenten.

•

Koken op elektra
In 2020 zijn 431 woningen voorzien
van de mogelijkheid om elektrisch te
koken. OFW heeft daarbij gezorgd
voor de ontkoppeling van de
gasaansluiting naar de keuken en
heeft de vereiste elektra-aansluiting
geïnstalleerd. Een kookplaat,
geschikte pannen en eventueel een
oven zijn voor rekening van de
huurder.
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•

PV-Panelen (zonnepanelen)
In 2020 zijn 203 aanvragen van huurders geweest voor zonnepanelen waarvan er 186 zijn
goedgekeurd en geplaatst. Het verschil wordt o.a. veroorzaakt doordat bewoners er toch van
afzien of dat de woning ongeschikt blijkt (te weinig opbrengst door verkeerde ligging van de
woning of schaduw werking van bomen). Van ons woningbezit zijn nu 719 woningen voorzien
van zonnepanelen.

•

Aantal woningen gasloos
Eind 2020 waren 187 van onze woningen gasloos. Dit betreffen woningen in de complexen
De Wiekslag, De Woonark en Galjoenstraat in Dronten, De Tas in Biddinghuizen en De Lange
Streek in Swifterbant. Een aantal woningen is voor een back-up-installatie nog afhankelijk van
aardgas.

Energie

2019

2020

aantal woningen (collectieve) PV panelen

533

826

aantal woningen elektrisch koken

270

431

aantal woningen gasloos*

186

187

12,5%

19,7%

1,19 / A

1,14 / A

percentage bezit deels duurzaam opgewekte energie
gemiddelde energie-index / label woningen

*Een aantal woningen is voor een back-up-installatie nog afhankelijk van aardgas.

Duurzaam bewonersgedrag
Actie: Stimuleren duurzaam bewonersgedrag
De campagne ‘Ontdek je lekje’ die we in samenwerking met
Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF) en de
Huurders Belangen Vereniging zijn gestart, hebben we
voortgezet in 2020. Door de Coronacrisis, was het helaas
niet mogelijk om huurders 1-op-1 van energieadvies te
voorzien in het Energieloket in Dronten. Met de campagne
gaven we huurders door middel van een energiemeter
inzicht in het werkelijk energieverbruik in de woning.
NMFF heeft de campagne halverwege 2020 samengevoegd
met de campagne “Gebruik Energie Slim”.
In 2020 hebben we met de gemeente Dronten en HBV
subsidie aangevraagd vanuit de nieuwe Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen. Daarmee willen we nog eens
1.000 Drontenaren bereiken.
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Wijkenergieplannen
Actie: We nemen actief deel aan het proces om samen met gemeente en Liander
Wijkenergieplannen te ontwikkelen
Om in Nederland de transitie naar aardgasvrije wijken te maken, heeft het Rijk bepaald dat alle
gemeentes uiterlijk in 2021 wijkenergieplannen moeten hebben opgesteld. In de gemeente
Dronten is het overleg in 2020 opgestart. Gemeente, netbeheerder Liander, het waterschap
Zuiderzeeland en OFW pakken dit samen op in een werkgroep. Ook andere belanghouders
worden betrokken in het participatieproces.
Partijen richten zich eerst op de RES (Regionale Energie Strategie) van de provincie (deze is in
concept gereed) en later zal de stap naar lokale afstemming worden gemaakt. Voor OFW is het
belangrijk om actief betrokken te zijn en tijdig op te starten met de wijkenergieplannen. Dit is
tweeledig: OFW onderstreept het belang van de energietransitie en daarnaast kunnen er
verplichtingen/investeringen voor OFW uit voortvloeien waarmee we bij het opstellen van de
meerjarenbegroting rekening moeten houden.
Energielabels
Per 31 december 2020 is het overzicht van het totale woningbezit als volgt:
EI

AANTAL WONINGEN

ENERGIELABEL

(Energie-index) volgens het nv*

31-12-2020

(letter) volgens het nv*

< 1,20

2628

A/A+/A++

1,21 – 1,40

655

B

1,41 – 1,80

691

C

1,81 – 2,10

208

D

2,11 – 2,40

44

E

2,41 – 2,70

0

F

> 2,71

0

G

Totaal
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* Energie-index volgens het Nader Voorschrift

Energielabels OFW per 31 december 2020
1%
5%
A/A+/A++

16%

B
C
16%

62%

D
E

* Energie index volgens het Nader Voorschrift
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Per 1 januari 2021 is de methodiek voor het labelen van de energiezuinigheid van een woning
aangepast van een energie-index (met bijbehorend energielabel) naar een Energie Prestatie
Gebouw (EPG). Dit betekent dat labels die aflopen vanaf 2021 of na een verduurzamingsingreep
een nieuw label krijgen voor energiezuinigheid.
Veilige installaties meterkasten
Actie: Vervangen oude meterkasten
In het beleidsplan ‘OFW basiskwaliteit’ hebben wij vastgelegd dat de meterkasten in onze
woningen veilig moeten zijn. Op termijn moeten al onze meterkasten zijn voorzien van minimaal
een aardlekschakelaar per vier groepen. Na een inventarisatie van alle oude meterkasten in 2016
is in 2017 gestart met het vervangen ervan. In 2020 tot begin 2021 is in 66 woningen de
meterkast vervangen. De aanpak wordt in 2021 gecontinueerd. We verwachten dat we nog
ongeveer 80 meterkasten te vervangen hebben.
Ook worden omwille van de technisch installatieveiligheid actief meterkasten gekeurd. Dit
verhoogt de beschikbaarheid, veiligheid en het gebruiksgemak van onze installatie. Meterkasten
vervangen en uitbreiden is ook een voorbereiding voor toekomstige verduurzamingsprojecten
van onze woningen.
Veilige gasleidingen
Actie: Afronding proactief vervangen verouderde gasleidingen
We willen op termijn af van stalen gasleidingen zonder ommanteling, omdat deze kunnen
roesten. We hebben geïnventariseerd waar in ons woningbezit deze leidingen aanwezig zijn. In
deze woningen wordt bij het tweejaarlijkse cv-ketelonderhoud ook de gasleiding gecontroleerd.
Als blijkt dat deze leidingen te veel gas verliezen door roest, worden de leidingen vervangen. Van
2016 t/m 2019 is al een groot aantal gasleidingen vervangen. Er zijn/worden in 2020 en 2021 nog
bij 128 woningen gasleidingen vervangen. In 2020 (tot begin 2021 zijn 70 adressen bezocht, waar
nodig zijn de gasleidingen vervangen. Dit betroffen 64 woningen. In een aantal woningen waren
de gasleidingen al in een eerder stadium vervangen. In de woningen waar we geen gasleiding
hebben moeten vervangen hebben wij wel de gasleiding afgeperst en gekeurd.
Uitvoeren asbestbeleid
Actie: Voortzetten uitvoering asbestbeleid
We hebben in 2017 voor onze woningen (bouwjaren voor 1994) de werkwijze voor de totale
asbestinventarisatie, risico’s, keuzes qua sanering, wijze van communiceren en uitvoering,
planning en benodigd budget benoemd en vastgelegd. Jaarlijks maken we een update van de aard
en omvang van de asbestsituatie in onze woningen.
De gevaarlijkste soort (asbestklasse 4 en 5 - Aedes classificatie) is opgeruimd, met uitzondering van
vloerzeil dat bij verhuizing soms naar voren komt (het zeil ligt dan onder de vloerbedekking). Dit
wordt bij ontdekking direct gesaneerd.
In 2020 zijn in totaal 46 bewoners met een brief op de hoogte gesteld van vermoedelijk aanwezige,
laag risicovormende asbesthoudende materialen die bij normaal gebruik niet (direct) leiden tot
beperking van het woongenot en waarbij niet onmiddellijke maatregelen hoeven te worden
getroffen.
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Niet in alle gevallen is inzichtelijk waar asbest in de woningen zit. Om met zekerheid vast te stellen
of er asbesthoudende materialen in de woningen zitten, laten wij gefaseerd per complex (nadere)
inventarisaties uitvoeren. In 2020 hebben wij ter voorbereiding op geplande saneringen 155
woningen geïnventariseerd.
In totaal zijn (sinds 2017) tijdens planmatig onderhoud of gedurende de moderniseringen 1.516
woningen geïnventariseerd. In vervolg daarop geven we een terugkoppeling aan de bewoners
indien asbest aanwezig is en wanneer er sanering gepland staat. In 2020 zijn uit 205 woningen
asbesthoudende materialen gesaneerd. Sinds 2017 is tijdens planmatig onderhoud,
moderniseringen (vanaf 1998) of natuurlijke momenten bij 1.892 woningen asbest gesaneerd. In
2021 werken wij verder aan het verwijderen van asbest uit onze woningen.
In 2020 hebben we weer goede stappen gezet om ervoor te zorgen dat onze woningen voldoen
aan onze Basiskwaliteit. We gaan hier in 2021 mee door. Met de acties in 2020 is de Energieindex verder gedaald onder het niveau van gemiddeld label A. Daarmee hebben we onze
doelstelling behaald. Onduidelijk is echter nog wat de wijziging in systematiek gaat doen. Dat
wordt vanaf 2021 duidelijk. In 2021 gaan we aan de slag met de actualisatie van onze
duurzaamheids- en kwaliteitsbeleid, waarbij we nadrukkelijker ook onderwerpen als circulariteit,
klimaatadaptatie en sociale duurzaamheid willen betrekken.
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Inclusieve samenleving

Over ‘Inclusieve samenleving’ uit: Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden
2018-2023’:
We zetten ons in voor een leefbare woonomgeving waar bewoners prettig samen
wonen en leven, zich veilig voelen en trots zijn op hun eigen woning en wijk. De wijk
is van en voor iedereen. Het is belangrijk dat niemand zich uitgesloten voelt. Dit
geldt in het bijzonder voor kwetsbare huurders die minder zelfredzaam zijn en
daardoor moeite hebben om zelfstandig mee te komen in de maatschappij. Ons
streven is een inclusieve samenleving, waarin iedereen het redt, zo nodig met een
steuntje in de rug. Waarbij wijkbewoners elkaar niet in de weg zitten, maar zich juist
aan elkaar kunnen optrekken. Een inclusieve samenleving werkt wat dit betreft
twee kanten op: het gaat erom dat kwetsbare huurders het redden, maar ook dat
de andere wijkbewoners prettig kunnen wonen. We bewaken daarom scherp de
grens van wat een wijk aankan en stimuleren een positieve wisselwerking tussen de
verschillende bewonersgroepen in de wijk.
Onze belofte - Onze doelgroep mag rekenen op:
•

een leefbare woonomgeving waar bewoners prettig samen wonen en leven,
zich veilig voelen en trots zijn op hun eigen woning en wijk.

Leefbaarheidsmonitor
Actie: We voeren leefbaarheidsonderzoek uit met behulp van Lemon
Sinds 2006 voeren we samen met de gemeente Dronten eens in de paar jaar een
leefbaarheidsonderzoek uit (Lemonmeting). In 2020 vond de zesde meting plaats. De uitkomsten
van deze meting worden sinds 2017 vertaald naar prestatieafspraken tussen gemeente en OFW.
In 2017 bestonden deze afspraken o.a. uit:
•
•
•

Gemeentelijk team wijkgericht werken (OFW maakt onderdeel uit van dit team)
Bevorderen actief burgerschap (bijvoorbeeld door initiatieven te faciliteren met het
leefbaarheidsfonds)
Veilige woningen in een veilige omgeving

De leerpunten uit vorige metingen worden meegenomen in het nieuwe actieplan dat op basis
van de recente meting in in 2021 wordt vorm gegeven. Een positief punt is een verbeterde
gezamenlijke aanpak tussen gemeente, De Meerpaal, MDF en OFW. Er is meer contact in de wijk
en de uitkomsten worden vertaald naar vaste afspraken in de prestatieafspraken.
Aandachtspunten zijn een gezamenlijke visie op wijk- en buurtbeheer en een bredere kijk en
aanpak.
De resultaten geven een vergelijkbaar beeld ten opzichte van 2017. Het gemiddelde cijfer in de
gemeente is een 7,7. Dit ligt iets hoger dan het landelijke gemiddelde in hetzelfde type
onderzoek. In 2021 zullen de bevindingen uit 2020 en het plan van aanpak door gemeente en
OFW verder gedeeld worden en gaan we aan de slag in de wijk.
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Convenant Vroegsignalering schulden Dronten
In de gemeente Dronten willen we dat iedereen meedoet en meetelt. Daarom startte de
gemeente in oktober 2020 met een speciaal team dat inwoners met betaalproblemen of
geldstress tijdig hulp aanbiedt. Het Team Geldstress bezoekt inwoners die achterstanden hebben
in het betalen van de vaste lasten. In september 2020 ondertekenden gemeente, OFW, MDF,
Vitens en de landelijke zorgverzekeraars in dit kader het Convenant Vroegsignalering schulden.
De eerste signalen zijn hoopgevend. Partijen weten elkaar goed te vinden en we krijgen daardoor
probleemsituaties eerder in beeld. In 2021 zal er op regelmatige basis geëvalueerd worden.
Onderzoek Wonen met Zorg
In 2020 is in opdracht van de gemeente door Companen onderzoek gedaan naar Wonen met Zorg.
Wij hebben hier als partner aan deelgenomen. De aanleiding van dit onderzoek was de
doorcentralisatie van de WMO (Beschermd wonen en maatschappelijke opvang), de
ambulantisering van de GGZ en onze behoefte en die van de gemeente Dronten aan een doorkijk
op de gevolgen hiervan. Met de uitkomsten, die een beeld geven van de lange termijn behoefte
naar wonen en zorg, zal de komende jaren mede naar onze voorraad huurwoningen gekeken
worden en eventuele knelpunten onderzocht en aangepakt worden. In 2021 gaan we eerst aan
de slag met een Woonzorgvisie, die de doelen en uitgangspunten moet geven voor deze aanpak.
Actieplan Weer Thuis
Weer Thuis is een actieplan dat tot stand is gekomen in de samenwerking tussen o.a. Aedes (de
branchevereniging van woningcorporaties), Federatie Opvang, GGZ en Leger des Heils. Door de
grote uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is er een integrale aanpak
nodig ter voorkoming dat mensen op straat en in de crisisopvang belanden. Dit plan beschrijft
een samenwerking en aanpak en dit is in 2020 door Aedes gefaciliteerd richting OFW en alle
corporaties in Flevoland. De samenwerking heeft geleid tot een mooi en concreet plan van
aanpak, dat de steun heeft van de Flevolandse corporaties. In 2021 hopen we dit convenant te
kunnen sluiten met de gemeente en zorginstellingen in de provincie en aan de slag te gaan met
de uitvoering.
Wijkinterventie
Actie: Vervolg thema Wijkinterventie
Vorig jaar hadden we beloofd om in 2020 met het thema wijkinterventie aan de slag te gaan.
Voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat wijkinterventie een gevolg is van onze visie en
daaruit volgende aanpak rondom het thema Leefbaarheid en wijkgerichte aanpak. In 2021 zullen
wij de eerste verkenningen uit 2020 omzetten naar een visie op Leefbaarheid. Daaraan
verbonden zijn enkele projectmatige activiteiten die we in 2021 zullen starten.
Buurtbemiddeling en budgetbeheer
We werken in de aanpak van burenoverlast al vele jaren naar tevredenheid samen met MDF
Buurtbemiddeling. We verwijzen regelmatig huurders door naar deze professionele partij die
bemiddelt bij burenruzies en verschillende leefstijlen. Gaat de overlast verder dan dat, of is er
sprake van complexere situaties, dan meldt Buurtbemiddeling dit aan ons en pakt OFW de
melding op.
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We hebben in de loop van 2020 de samenwerking met Buurtbemiddeling verder verbeterd door
wekelijks met elkaar te overleggen. Er zijn in totaal in 2020 17 meldingen door OFW gedaan. Ruim
tweederde (68%) van de bemiddelingen door MDF heeft in die conflicten tot een goed resultaat
geleid. Begin 2021 is de bestaande samenwerking tussen MDF, gemeente en OFW vastgelegd in
een convenant Buurtbemiddeling.
Ook hebben we met MDF, gemeente zorgverzekeraars en nutsbedrijven een convenant
Vroegsignalering schulden gesloten. Hiermee is onze samenwerking met Budgetbeheer van MDF
versterkt en vindt er intensiever overleg plaats bij huurders die betalingsproblemen hebben. Wij
verwijzen dan ook actief door naar Budgetbeheer van MDF om onze huurders te helpen met het
voorkomen van schulden.
Tuin APK
Actie: Vervolg op pilot ‘TuinAPK’
In 2018/2019 vond de pilot ‘Tuin APK’ plaats. Dit hield kortgezegd in dat tegen betaling een
hovenier twee keer per jaar de tuin onderhoudt bij huurders. Oudere huurders, huurders met
een lichamelijke beperking en huurders waarvoor het tuinonderhoud een zware belasting is,
kregen voorrang. Daarnaast konden huurders die geen hulp in hun omgeving hebben en over
onvoldoende financiële middelen beschikken, een korting krijgen.
De Autoriteit Woningcorporaties heeft in 2019 aangegeven dat we geen bijdrage meer mogen
leveren aan de Tuin APK. Het werd gezien als (op basis van de Woningwet) ongeoorloofde
sponsoring. Daarom hebben we dit begin 2020 moeten beëindigen. We zijn we op zoek gegaan
naar alternatieve mogelijkheden om zo toch specifieke huurders te kunnen helpen bij het
tuinonderhoud. Door Corona is dit in 2020 niet gelukt, ondanks enkele initiatieven om tot een
samenwerking te komen met derden. We hebben zelfs de samenwerking met het AZC vanwege
maatregelen rondom Corona tijdelijk moeten stoppen. Het doel is om in 2021 een alternatieve
aanpak uit te werken.
Initiatieven van bewoners
-

Samen met de gemeente Dronten en Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland (MDF)
Buurtbemiddeling organiseerden we voor de vijfde keer de ‘Beste Buur-verkiezing’.
Inwoners van de gemeente Dronten konden hun buur/buren hiervoor nomineren.
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Er waren dit jaar 9 genomineerden. De heer en mevrouw Van de Ruitenbeek uit
Biddinghuizen zijn de Beste Buren van 2020. Door de inzet van de familie voelen buren zich
allerminst eenzaam. Ze staan altijd voor de buren klaar. De Beste Buren ontvingen van
wethouder Peter van Bergen, Wendy Rademakers (coördinator MDF buurtbemiddeling) en
OFW een dinerbon.
-

Aanvragen Leefbaarheidsfonds - Het Leefbaarheidsfonds heeft in 2020 zes aanvragen
ontvangen. Drie aanvragen zijn gehonoreerd: een tweede kast voor de buurtbibliotheek aan
de Jachthoorn in Swifterbant (€ 210), drie warmtekasten voor AED’s in Biddinghuizen (€ 2.500)
en materialen voor de inrichting van de buurtontmoetingsplek in de Koolzaadhof in
Biddinghuizen(€ 1.941,10).
Drie aanvragen zijn nog in behandeling. Het betreffen spullen voor een pluktuin en een
ontmoetingsplek in de binnentuin van appartementencomplex De Tas in Biddinghuizen,
vervanging van een parasol in de binnentuin van appartementencomplex Het Tussendek in
Dronten en een gemeenschappelijke opbergkast voor de bewoners van De Werf ook in
Dronten.
Eén Leefbaarheidsfondsaanvraag uit 2019 werd dit jaar verder in behandeling genomen. Het
gaat om een aanvraag van bewoners aan de Koolzaadhof voor het plaatsen van een
tuinhuisje/schuurtje. Deze aanvraag is geparkeerd omdat de benodigde vergunning (nog) niet
is afgegeven.
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Goed contact met de klant

Over ‘Goed contact met de klant’ uit: Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden
2018-2023’:
Huurders en woningzoekenden vormen het bestaansrecht van onze organisatie en
zijn de reden waarom wij ons dagelijks inzetten. We hechten daarom veel waarde
aan een klantgerichte dienstverlening en goed contact met de klant. Dit betekent
dat we bereikbaar zijn, oog en oor hebben voor de klant en vragen goed willen
beantwoorden. We beseffen dat iedere klant anders is en daardoor ook andere
verwachtingen kan hebben bij onze dienstverlening. Dat kan gaan over de wijze van
contact, maar bijvoorbeeld ook over de mate van aandacht. We houden hiermee
rekening door de klant meerdere contactmogelijkheden te bieden, passend bij zijn
behoefte en vraag Onze belofte:
Onze belofte - Onze doelgroep mag rekenen op:
•

een klantgerichte dienstverlening, waarbij we oog en oor hebben voor de klant
en hem helpen op een manier die bij hem of haar past.

KWH-huurlabel
De kwaliteit van onze dienstverlening wordt per kwartaal gemeten door het KWH. De
dienstverlening wordt daarbij op zes thema’s gemonitord middels digitale of telefonische
enquêtering. Gemiddeld scoren we een 7,6 over 2020. Het is fijn te kunnen constateren dat de
gemiddelde klantwaardering, ondanks de Coronabeperkingen, gelijk is gebleven. De inzet die we
hebben gepleegd om onze dienstverlening zoveel mogelijk overeind te houden passend binnen
de almaar wijzigende RIVM-richtlijnen lijkt haar vruchten te hebben afgeworpen. Dit betekent dat
het KWH-huurlabel verlengd is tot maart 2023.
Met de KWH-meting wordt in beeld gebracht hoe huurders onze dienstverlening waarderen. We
gebruiken de meetresultaten om te leren en onze werkprocessen en dienstverlening te
verbeteren. De volgende resultaten zijn behaald:
ONDERDEEL

2020

2019

2018

2017

Contact

7,4

7,4

7,3

7,2

Woning Zoeken

7,8

7,6

7,3

7,5

Nieuwe Woning

7,4

7,8

7,3

7,8

Huur Opzeggen

8,3

7,7

7,5

7,6

Reparaties

7,8

7,8

7,5

7,7

Onderhoud

7,1

7,7

8

7,4

Totaal

7,6

7,6

7,5

7,5
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In de Aedes benchmark kregen we op Huurdersoordeel de volgende cijfers:

ONDERDEEL

OFW 2020

LANDELIJK
GEMIDDELDE

OFW 2019

Nieuwe huurder

7,6

7,7

7,2

Reparatieverzoek

7,4

7,7

7,4

Vertrokken huurder

7,9

7,5

7,6

De benchmark is uitgevoerd tussen zomer 2019 en zomer 2020.
Optimaliseren dienstverlening
Actie: Optimaliseren dienstverlening
Met ingang van 2020 is ons kantoor alleen in de ochtend voor (ongepland) bezoek van klanten
geopend. De middagen werken we op afspraak. Hierdoor kunnen we meer tijd en meer privacy
bieden aan onze klanten. Dat kan op kantoor maar als dat nodig is ook bij de klant thuis of in de
wijkpost. We hebben voor de studenten een pilot uitgevoerd met een chatbot. De chatbot is een
geslaagd instrument gebleken. In 2021 gaan we de vraagstelling wel finetunen, zodat die beter
aansluit bij de werkelijke vragen. Indien de vraag niet beantwoord kan worden, wordt de student
direct naar een medewerker doorverbonden.
Ook bieden we onze minder digitale klanten waar nodig extra begeleiding. De mogelijkheden
voor contact met onze organisatie brengen we beter voor het voetlicht. Door Corona is dit niet
helemaal gelopen als bedacht. Er zijn wel afspraken gemaakt op kantoor, begin 2020 meer dan
daarvoor. We kunnen zo meer tijd besteden aan onze klant, gaan zitten in een spreekkamer en
daarmee meer privacy bieden. We hebben geen verzoeken gehad om naar de wijkpost te komen.
In de Vizier hebben we aandacht besteed aan de aangepaste openingstijden, daarna kwam
Corona en hebben we dit niet meer opnieuw gedaan.
In 2020 hebben we een forse toename gezien van ons telefoonverkeer, tot wel 40% toename per
week. Dit is duidelijk een gevolg van Corona. Bezoek nam af en was zelfs tijdelijk helemaal niet
mogelijk.
Klantreis
Actie: Onderzoek klantreis
We zijn gestart met de klantreis van het verhuurmutatieproces. Een van de daarbij behorende
acties is te onderzoeken welke “reis” onze klant maakt in het contact met OFW. Wij kijken hierbij
naar alle contactmomenten en kanalen (persoonlijk/telefonisch/online/schriftelijk) binnen een
bepaald proces. Deze klantreis is bedoeld om onze huurders beter te leren kennen en te
begrijpen om vervolgens onze processen en communicatie middelen/kanalen aan de
hand van onze bevindingen te optimaliseren. Daarbij is ons streven om te denken vanuit zowel
de huurders als vanuit de corporatie.
Als input worden onder andere de resultaten uit de KWH-meting gebruikt. Naast dat wij onze
klanttevredenheid willen verhogen, is het doel van de klantreis ook om onze positie in de Aedesbenchmark te vergroten. Begin 2021 zijn we aan de slag gegaan met en aantal
procesverbeteringen op basis van het onderzoek: after sales bij nieuwe
verhuringen en digitalisering van de ondertekening van het huurcontract (met daarbij een
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betaallink om de de eerste huur en administratiekosten te kunnen voldoen). Uiteraard blijven we
oog houden voor maatwerk als dat nodig is. Ook zijn we gestart met het onderzoeken hoe wij van
de nieuwe verhuring een feestelijk moment kunnen maken om zo de huurder een warm
welkom te bieden.
Geschillenregeling
Bij de Geschillenadviescommissie kunnen huurders en woningzoekenden met een klacht terecht,
als ze er met OFW niet uitkomen. De Geschillenadviescommissie adviseert het bestuur van OFW.
Als de bestuurder het advies niet overneemt, wordt dit ter kennisname aan de raad van
commissarissen voorgelegd.
•

Het afgelopen jaar zijn geen geschillen aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd.

•

In 2020 is een vacature ontstaan in de Geschillenadviescommissie. Er is (via digitale media)
een advertentie geplaatst om een commissielid te werven. Voor deze vacature mocht OFW
een kandidaat (zonder binding met de organisatie) voordragen, maar de selectie is samen
met de twee commissieleden gedaan. Dit heeft geleid tot de benoeming van een nieuw lid
(een huurrechtspecialist). Daarmee bestaat de commissie weer uit drie personen.
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Inspireren en verbinden
Over ‘Inspireren en Verbinden’:
We hebben onze doelen en ambities in ons Ondernemingsplan meer vanuit de
bedoeling beschreven. De bedoeling verklaart waarom we doen wat we doen. Het
vormt daarmee een krachtig vertrekpunt op basis waarvan we onszelf en anderen
kunnen en willen inspireren. We doen dit niet door zaken vast te schroeven, maar
door gemeenschappelijke thema’s te benoemen waar anderen zich aan kunnen
verbinden en de ruimte voelen om daar samen met ons invulling aan te geven. We
benoemen hiertoe jaarlijks een aantal strategische speerpunten, waar me met de
organisatie, partners en stakeholders aan willen werken.

Belanghouders & samenwerkingsverbanden
Op onze website staat het overzicht van onze belanghouders en onze samenwerkingsverbanden.
De gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) zijn onze belangrijkste
samenwerkingspartners. We werken met beide intensief en op een fijne manier samen. Door
Corona is de samenwerking in 2020 vanzelfsprekend wel anders geweest dan andere jaren.
Fysiek kwamen we nauwelijks bij elkaar en bv. onze stakeholdersdag kon geen doorgang vinden.
Prestatieafspraken gemeente, HBV, OFW
Actie: Prestatieafspraken tussen gemeente, HBV en OFW
We hebben uitvoering gegeven aan de Prestatieafspraken die we met de gemeente en HBV voor
2020 hadden gesloten. Daarnaast hebben we
met gemeente en HBV overlegd om te komen
tot nieuwe prestatieafspraken. We hebben
afspraken gemaakt voor 2021 & 2022 als stap
naar meer doelgerichte, meerjarige afspraken.
Deze zijn in december 2020 ondertekend.
Overleg met gemeente
Gedurende het jaar heeft er periodiek
bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden
tussen gemeente en OFW. Onderwerpen die o.a.
zijn besproken:
o

Voortgang uitvoering prestatieafspraken
2020 en opstellen nieuwe afspraken voor 2021/22.

o

Nieuwbouwontwikkelingen, lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen (vanuit de behoefte
aan groter en diverser aanbod voor kleine huishoudens)

o

Beoordelingsbrief 2019 Autoriteit Woningcorporaties

o

Effect Corona op huurders en dienstverlening

o

Convenant Weer Thuis

o

Belevingswoning

o

Leefbaarheid & Lemonmeting
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o

Overdracht naar nieuwe directeur bestuurder / bestuurswissel per 1 april 2020

o

VNG ledenraadpleging over wijzigingen borgingsstelsel

o

Regionale ontwikkelingen: Motie Koerhuis (extra bouwen Flevoland), Provincie Flevoland Provinciale woonagenda, Regio Zwolle - Regionale Woonagenda

o

Onderzoek Companen Wonen & Zorg

o

Jaarplan 2021

Overleg met Huurders Belangen Vereniging
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. In 2020 hebben de HBV en
OFW 7 keer vergaderd. Naast de zes jaarlijks geplande vergaderingen is er één aparte
vergadering belegd rondom de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast nam de HBV deel aan de
bestuurlijke overleggen met gemeente en OFW in kader van de prestatieafspraken.
Andere onderwerpen die de revue dit jaar hebben gepasseerd zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burenoverlast
Convenant Weer Thuis
Bereikbaarheid OFW
Corona en benodigde maatregelen OFW
Aandacht voor brandveiligheid complexen (in relatie tot parkeren scootmobielen)
Gasloos koken
ZAV beleid
Huurverhoging en bezwaren
Convenanten samenwerking Gemeente en MDF
Lemonmeting
Bewonersavond
Japanse duizendknoop bestrijding
Kopij voor bewonersblad Vizier
Woningtoewijzing
Cijfers dienstverlening (KWH)
Inwoning en overbewoning
Prestatieafspraken gemeente, HBV, OFW
Scootmobiel parkeerproblematiek
Jaarplan 2021
Pensionering en afscheid van directeur-bestuurder OFW (Truus Sweringa)
Aanstelling nieuwe directeur-bestuurder OFW (Noek Pouw)

En verder:
Helaas konden de Bewonersavonden van OFW en de jaarlijkse ontmoeting van de HBV met de
RvC vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan. Wel was er ook met de leden van de HBV op
andere manieren contact. Zo woonden de directeur-bestuurder en een afvaardiging van
commissarissen de ledenraadsvergadering van de HBV bij.
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Belanghoudersbijeenkomst
Actie: Belanghoudersbijeenkomst(en) organiseren
Eind 2019 sloten we nog af met een grote conferentie in het teken van het 50 jarig bestaan van
OFW. In 2020 hebben we vanwege Corona geen stakeholdersbijeenkomst kunnen organiseren.
Er is in 2020 wel meer individueel contact geweest met de diverse stakeholders, ambtelijk en
bestuurlijk, waaronder de HBV, gemeente, Coloriet, De Meerpaal, Kwintes. We hebben daarnaast
de voorbereidingen getroffen voor een (digitale) bewonersavond begin 2021 en een
stakeholdersbijeenkomst in het najaar.
We hopen dat in 2021 het contact weer makkelijker loopt en intensiever kan zijn, maar we
houden er rekening mee dat digitaal contact onderdeel zal blijven zijn van de verbinding met
stakeholders. We zijn daarom in zee gegaan met Citizenlab, een bedrijf gespecialiseerd in online
(burger)participatie.
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Duurzame organisatie

Over ‘Duurzame organisatie’:
We stellen onze doelen en ambities duurzaam vast: met een lange termijn focus
(ook financieel), goed doordacht en vanuit de juiste, integere intentie. Tegelijk zijn
we vanuit het duurzame gedachtengoed flexibel. We houden niet vast aan plannen
die niet werken. We monitoren, evalueren, leren en stellen bij. De prestatievelden
die we voor onze organisatie hanteren zijn: doeltreffend, transparant, efficiënt.

Werken aan organisatievernieuwing
We hebben in 2020, met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder, een analyse uitgevoerd
naar waar we als organisatie staan en wat we nodig hebben om ook in de toekomst samen onze
opgaven waar te kunnen maken. Dat heeft eind 2020 geleid tot een plan van aanpak met een
routekaart, waar we in 2021 (en verder) uitvoering aan geven. Tevens is in dit traject de richting
aangegeven voor OFW in de komende jaren. Er is geconcludeerd dat het huidige
Ondernemingsplan nog een goede basis is, maar dat de bakens wel iets moeten worden verzet:
meer nieuwbouw is nodig, het thema duurzaamheid moet verbreed en leefbaarheid vraagt meer
aandacht (en een duidelijke visie). Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt en de acties hiervoor zijn
opgenomen in het Jaarplan 2021.
Structuur van onze organisatie
De verbindingenstructuur is hieronder weergegeven. We (stichting Oost Flevoland
Woondiensten) hebben (ultimo 2020) 51 medewerkers (46 fte) in dienst2.

2

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

OFW Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV. OFW Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV hebben
onder andere als doelstelling de ontwikkeling van bouwprojecten (geen recente activiteiten). OFW Holding
BV heeft tot doelstelling financiering van de BV-structuur. De BV’s hebben geen personeel. De
werkzaamheden worden vanuit de stichting uitgevoerd en doorbelast. De statuten van de stichting en BV’s
staan op onze website www.ofw.nl. De Raad van Commissarissen, bestaande uit vijf personen, houdt
toezicht.
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Organogram van stichting Oost Flevoland Woondiensten
Personeelsbestand (opbouw en verloop)
AANTAL MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER
Jaar
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Aantal
51
46
47
46
49
54
51
52
58

In fte
46,4*
40,8*
41,4
40,6
43,3
47,3
45,3
46,3
51,4

*Naast deze medewerkers met een arbeidsovereenkomst, was in 2020 circa 6 fte op inhuurbasis werkzaam voor
OFW. In 2019 circa 7 fte.
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De inzet is dat er in 2021 iets meer medewerkers in dienst zijn of komen bij OFW (met name bij
Wonen is vaste versterking gewenst) en dat de flexibele schil kleiner en gerichter zal zijn. We
houden ook in 2021 rekening met extra inhuur als gevolg van Corona, bijvoorbeeld voor het
wegwerken van achterstanden bij onderhoud.

INSTROOM-UITSTROOM / VERANDERING ARBEIDSDUUR
Mannen

Vrouwen

Totaal

aantal

fte

aantal

fte

aantal

fte

31-12-2019

22,00

21,04

24,00

19,79

46,00

40,83

Instroom

6,00

5,50

10,00

8,67

16,00

14,17

Uitstroom

-3,00

-2,69

-8,00

-6,22

-11,00

-8,91

Verandering arbeidsduur
31-12-2020

-0,20
25,00

0,50

23,65

26,00

0,30

22,74

51,00

46,39

Generatiepact bij OFW
Het Generatiepact is een regeling in de cao waar werknemers van 63 jaar en ouder met een
arbeidscontract voor onbepaalde tijd aan kunnen deelnemen. De werknemers werken dan 80%
van hun oorspronkelijke arbeidsduur, ontvangen 90% van hun oorspronkelijke bruto salaris en
blijven 100% pensioen opbouwen. De omvang van het dienstverband blijft gehandhaafd. De
werknemer krijgt voor het aantal uren dat hij minder gaat werken buitengewoon verlof. De
vrijgekomen uren dienen bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dit niet lukt op
brancheniveau te worden herbezet met medewerkers van 35 jaar of jonger.
De Generatiepact-regeling is gestart op 1 januari 2019 en heeft een looptijd van drie jaar. In
oktober 2021 wordt de regeling geëvalueerd door de cao-partijen.
Sinds het begin van deze regeling hebben er bij OFW drie medewerkers gebruik van gemaakt. In
2020 is daar één medewerker bijgekomen. Eén medewerker is inmiddels met pensioen gegaan.
In zijn algemeenheid is de gemiddelde leeftijd van de OFW-medewerker in 2020 gedaald en het
aantal personen jonger dan 35 toegenomen (zie overzicht gemiddelde leeftijd en aantal personen
jonger dan 35 jaar).

OPBOUW PERSONELE BEZETTING PER 31-12-2020
aantal

fte

parttimers in %

fulltimers

in %

Man

25

23,65

5

20,0%

20

80,0%

Vrouw

26

22,74

13

50,0%

13

50,0%

Totaal

51

46,39

18

35,3%

33

64,7%
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GEMIDDELDE DIENSTJAREN PER 31-12-2020
t/m 5 jr

6 t/m 10 jr

11 t/m 15 jr

16 t/m 20 jr

21 t/m 25 jr

> 25 jr

Totaal

23

3

9

7

3

6
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Gemiddeld aantal dienstjaren

10,7

Aantal medewerkers

2019

13,4

2018

13,8

2017

14,3

2016

13,9

2015

12,8

2014

12,8

2013

12,2

2012

10,7

GEMIDDELDE LEEFTIJD
Aantal personen jonger
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

dan 35 jaar

Man

47,7

47,2

49,3

48,8

47,6

49,3

47,0

2020 15 (=29,4%)

Vrouw

41,6

42,3

43,8

44,4

45,0

44,3

39,4

2019 8 (=17,4%)

Man + vrouw

44,4

44,6

46,6

46,5

46,3

46,7

43,1

2018 8 (=17,0%)
2017 8 (=17,4%)
2016 10 (=20,4%)
2015 15 (=27,8%)
2014 13 (=25,5%)

Leeftijdsopbouw 31-12-20
<21

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

>60

Totaal

Man

0

1

1

4

3

3

3

1

4

5

25

Vrouw

0

2

6

2

3

5

2

5

0

1

26

Totaal

0

3

7

6

6

8

5

6

4

6
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GEMIDDELDE SALARISKOSTEN
Per fte / in euro’s
2020

67.198

2019

68.273

2018

64.379

2017

65.985

2016

65.530

2015

63.631

2014

65.055

2013

66.550
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Opleiden en ontwikkelen
In 2020 is, zoals ieder jaar, een opleidingsplan voor de organisatie opgesteld en uitgevoerd. Door
de uitbraak van het Coronavirus zijn er diverse trainingen noodgedwongen geannuleerd en
doorgeschoven naar 2021.
OPLEIDING / ONTWIKKELING / TRAINING

DOOR

Basistraining AX

Alle medewerkers

Training integriteit in de praktijk

Alle medewerkers

Training procesmanagement

Gemeente Dronten / OFW

Training Huurincasso

Medewerkers Huurincasso

Training over ontwikkelingen en complexiteit rondom

Afdeling Wonen-Back

leefbaarheid/overlast

Vanuit het individuele Loopbaanontwikkelingsbudget (cao), eventueel aangevuld met een
studiefaciliteit, zijn verschillende studies/trainingen gevolgd. In totaal hebben 5 medewerkers
gebruikgemaakt van hun loopbaanontwikkelingsbudget.
Dit is ingezet voor de opleiding Middenkader functionaris Bouw, Typecursus, Master
Management, Master of Urban & Area Development, opleiding MBO Uitvoerder Bouw/infra.
Stages + Leerwerkplaatsen
Actie: Minimaal tien (afstudeer)stageplaatsen en drie leerwerkplaatsen realiseren
We vinden het als maatschappelijk ondernemer belangrijk om jongeren de kans te bieden om
praktijkervaring op te doen. OFW ziet stagiairs als een kans en investeert graag in de ontwikkeling
van mensen. We bieden stageplaatsen (en afstudeeropdrachten) in diverse vakdisciplines en
opleidingsniveaus. Voor een aantal opleidingen is OFW ‘Erkend leerbedrijf’.
We hebben in 2020 aan 7 personen een stageplaats of afstudeeropdracht geboden. We
realiseerden het afgelopen jaar 4 leerwerkplaatsen: leerlingen werkten onder begeleiding van
OFW aan het ‘verkoop-klaar’ maken van huurwoningen.
Veilige werkomgeving
-

In het afgelopen jaar hebben er zich geen bedrijfsongevallen voorgedaan (evenals in de
voorgaande acht jaar).

-

Er zijn door medewerkers 3 meldingen van agressie gedaan. Deze zijn volgens het geldende
agressieprotocol afgehandeld. Het ging in alle gevallen om verbale agressie van klanten.

-

Uit het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en
integriteit blijkt dat er geen meldingen zijn gedaan.

In verband met de Corona situatie is er op het terrein van veiligheid en bedrijfshulpverlening een
aantal activiteiten doorgeschoven naar het volgend jaar. De volgende activiteiten zijn, al dan niet
in een aangepast vorm, wel uitgevoerd:
•

Technische veiligheidsopleidingen: asbestherkenning (door het serviceteam) en VCA-VOL training veiligheid voor operationeel leidinggevenden.

•

E-learning BHV met toets
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•

AED/reanimatietraining

•

Periodieke veiligheidsronden kantoorpand gelopen

•

Ontruimingsoefening

Corona crisisteam
Verder is het er afgelopen jaar een Corona crisisteam ingesteld binnen OFW. We hebben gekeken
naar de maatregelen die werden aangekondigd vanuit het Rijk en het RIVM en onze werkwijze
hierop aangepast.
Vanuit dit crisisteam zijn er onder andere de volgende zaken geregeld om een veilige
werkomgeving te kunnen bieden:
•

We hebben onze werkwijze meerdere malen aangepast om veiligheid van werknemers en
huurders te waarborgen.

•

Er is een aanvullende Corona RI&E uitgevoerd door een werkplekdeskundige.
Aandachtspunten vanuit deze RI&E zijn opgepakt en uitgevoerd.

•

Er zijn middelen (bureau stoelen, computerschermen en dergelijke) aan medewerkers
verstrekt om thuis te kunnen werken.

•

Medewerkers, die thuis op de computer werken, hebben een werkplekonderzoek
aangeboden gekregen zodat de thuiswerkplek op een juiste manier kan worden ingericht en
gebruikt.

•

Voor personeel en externen die voor OFW bij onze huurders komen wordt er wekelijks de
mogelijkheid geboden om bij OFW een Corona sneltest te laten uitvoeren.

Preventief Medisch Onderzoek
Actie: Aan de slag met de aanbevelingen uit het Preventief Medisch Onderzoek
In 2019 hebben we onze medewerkers de mogelijkheid geboden om mee te doen aan een
Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Vanuit verschillende invalshoeken (zoals leefstijl,
werkvermogen, vitaliteit, energiebronnen, stressfactoren) en uit een aantal medische
onderzoeken heeft de medewerker een beeld gekregen van zijn gezondheid. Daarnaast hebben
we als werkgever adviezen gekregen die kunnen bijdragen aan de gezondheid van medewerkers,
minder verzuim en het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers. Hier zijn we in 2020
mee aan de slag gegaan. Zo is een werkgroep en vervolgens in workshops de hele de organisatie
aan de slag gegaan met het thema Werkplezier. Dit loopt door in 2021. Het hangt samen met het
organisatieontwikkeltraject dat eind 2020 zijn gestart.
Ziekteverzuim
We hanteren een ziekteverzuimnorm van maximaal drie procent (kort ziekteverzuim tot twee
maanden, exclusief zwangerschapsverlof). Hier is in 2020 aan voldaan (2,2 procent).
Het lange verzuim (langer dan twee maanden) bedroeg in 2020 3,5 procent. De
verzuimfrequentie is 1,22 ziekmelding per medewerker per jaar (het landelijk gemiddelde is 1).
Het verloop van het ziekteverzuim (in %) over de periode 2011 t/m 31 december 2020 laat het
volgende beeld zien.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kort verzuim (%)

2,4

1,6

1,8

1,5

1,4

1,4

1,3

2,3%

2,0%

2,2%

Lang verzuim (%)

5,1

1,7

1,7

1,8

0,4

1,1

1,5

2,9%

4,1%

3,5%

Totaal verzuim (%)

7,5

3,3

3,5

3,3

1,8

2,5

2,8

5,2%

6,1%

5,7%

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 zwangerschap, ziekte als gevolg van zwangerschap en
exclusief Structureel Functioneel Beperkt.

FREQUENTIE ZIEKMELDING
per medewerker / per jaar
2020

1,22

2019

1,24

2018

1,63

2017

1,21

2016

1,13

2015

1,35

2014

1,34

2013

1,36

2012

1,41

% medewerkers die een heel jaar niet hebben verzuimd
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27,6%

29,1%

38,9%

38,9%

34,0%

28,6%

26,9%

27,9%

26,5%

Medewerkersonderzoek
Actie: Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren
Mede in afstemming met de OR is besloten om het voor 2020 geplande medewerkersonderzoek
naar 2021 uit te stellen. In 2020 / 2021 is een nieuwe HR-visie opgesteld die als kapstok voor alle
HR-beleid en -vraagstukken dient. Een voor de hand liggende manier om de HR-visie meetbaar te
maken is om KPI’s/doelen te formuleren en die te toetsen in een medewerkersonderzoek. Dit (en
een passende vorm van medewerkersonderzoek) wordt in 2021 verder uitgewerkt.
HR Speerpunten
Actie: Aan de slag met HR-speerpunten (uit de Strategische Personeelsplanning)
In 2019 is de rapportage ‘strategische personeelsplanning’ opgesteld (artikel 2.16 cao
woondiensten). Een hulpmiddel in het effectief en gericht sturen op onze personele bezetting in
de toekomst. In de rapportage strategische personeelsplanning is een aantal HR-speerpunten
benoemd waar we mee aan de slag zijn gegaan of gaan. Het gaat o.a. om het optimaliseren van
de ICT omgeving (en het actualiseren van werkprocessen), implementatie van de geactualiseerde
integriteitscode, aanbevelingen uit het PMO en competentiegericht ontwikkelen en beoordelen.
In 2020 zijn hierop diverse stappen gezet. We hebben een vaste bemensing op ICT die aan de
slag gaat met actualisatie van onze systemen. We hebben de integriteitscode geactualiseerd en
hierop workshops georganiseerd voor alle medewerkers. En we hebben een pilot doorlopen met
competentiegericht ontwikkelen en beoordelen. In 2021 landt dit in een nieuwe gesprekscyclus.
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Overige acties, zoals procesoptimalisatie, hebben een plek gekregen in ons
organisatieontwikkeltraject en het jaarplan 2021.
AVG en informatiebeveiligingsbeleid
Actie: Voortzetten implementatie AVG en informatiebeveiligingsbeleid
We hebben de implementatie van de privacywetgeving (AVG) en het informatiebeveiligingsbeleid
voortgezet. Zo hebben we informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en zijn er gedrags- &
gebruiksregels elektronische media internet- & mailgebruik, een bruikleenovereenkomst en een
geheimhoudingsverklaring opgesteld. Ook zijn onderdelen in het proces rond in dienst,
doorstroom en uitstroom van medewerkers aangescherpt en is IBabs als digitale vergadertool
geïmplementeerd. Daarnaast zijn er diverse convenanten met externe partners gesloten en is er
een cameraprotocol opgesteld. We gaan met implementatie, aandacht voor awareness en
borging in 2021 verder.
Three Lines of Defence
Actie: Three Lines of Defence organisatiemodel
Three Lines of Defence organisatiemodel (3-LoD) levert een actieve bijdrage aan de versterking
van de risicocultuur, beschrijft de verantwoordelijkheid voor het coördineren van risico’s in brede
zin en de verbetering van de interne beheersing. Het 3-LoD model is gericht op het verminderen
van de risico’s die de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen in de weg kunnen staan.
In 2020 hebben we een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van het system van
risicomanagement, waarvan het 3-LoD model integraal onderdeel uitmaakt. Er is een plan van
aanpak opgesteld en besproken met de Raad van Commissarissen. Eind 2020 hebben we een
start gemaakt en in 2021/’22 werken we dit model verder uit. Het 3-LoD model is een integraal
onderdeel van de opzet van het risicomanagement.
Overleg Ondernemingsraad (OR) - werkgever
SAMENSTELLING OR OP 31 DECEMBER 2020
Henk Kos (voorzitter)
Jessica Lilach (secretaris)
Laurens Muilwijk
Aschwin Verweg
Ilse Witterholt
In 2020 heeft één medewerker die lid was van de OR OFW verlaten omdat hij een nieuwe baan
kreeg. In december mocht de OR drie nieuwe leden verwelkomen. De OR bestaat nu uit vijf
medewerkers die een goede vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen bij OFW zijn.
De OR heeft een belangrijke en actieve rol binnen OFW. In 2020 heeft er 7 keer een
overlegvergadering tussen OR en directeur-bestuurder plaatsgevonden. De OR-voorzitter en
directeur-bestuurder traden wisselend op als voorzitter en notulist. Onder andere zijn
besproken:
•

Notitie Fietsregeling

•

Opschonen en digitaliseren personeelsdossiers

•

Functies en inschalingen voor en na 1 januari 2019
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•

Jaarverslag externe vertrouwenspersoon

•

Opleidingsplan 2020

•

Rapport Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

•

Integriteitscode

•

All in service contract Feenstra

•

Relatie/samenwerking OR - DB

•

Opvolging PMO/RI&E/MTO

•

Corona

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarverslag /-rekening 2019
Optimaliseren processen AX
Rapport Organisatieontwikkeling – op weg naar een inspirerend en verbindend HR&O
Procedure interne werving
Werving nieuwe leden OR
Jaarplan 2021
Meerjarenprognose 2021 t/m 2030
Vergaderplanning OR-DIR 2021
Organisatieontwikkelingen (routekaart/kick-off)
Inrichting twee werkplekken (zowel voor op kantoor als thuis)
Formalisering nieuwe OR
Training/introductie OR

De OR kon instemmen met:
•
•
•
•
•

de actualisatie van de Integriteitscode
de actualisatie van het Rookbeleid
de actualisatie van het Arbobeleid
de opgestelde Gedrags- en gebruiksregels elektronische media & internet- en emailgebruik
het voorstel verplichte vrije dagen 2021

De OR heeft een positief advies uitgebracht over:
-

het voorstel vergoeding beeldschermbril
het voorstel thuiswerk- en reiskostenvergoeding
de benoeming RvC lid per 1 juli 2020

In maart heeft de jaarlijkse ontmoeting tussen OR en RvC plaatsgevonden. Er is onder meer
gesproken over de wisseling van directeur-bestuurder. In oktober was de jaarlijkse ontmoeting
tussen RvC, directeur-bestuurder en OR. Dit was een digitale ontmoeting en dit was voor het
eerst met de nieuwe directeur-bestuurder.
Gezonde financiële basis
Criteria WSW en Aw
Op 30 november 2020 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het oordeel rechtmatigheid
verslagjaar 2019 verstrekt.
In deze brief is een oordeel gegeven op de volgende vijf onderdelen.
-

passend toewijzen

-

de huursombenadering

-

de Wet Normering Topinkomens (WNT)

-

toetsing verlicht regime (indien van toepassing)
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-

de naleving van specifieke wettelijke bepalingen

Op alle onderdelen is een positief oordeel gegeven.
Er is vastgesteld dat op basis van de jaarrekening 2019 er geen sprake is van overcompensatie.
In 2020 heeft OFW over het verslagjaar 2019 geen algemene beoordelingsbrief van de Aw
ontvangen.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw)
beoordelen de risico’s van corporaties op basis van een gezamenlijk beoordelingskader.
In het gezamenlijk beoordelingskader ligt vast:
•

De risicogebieden waar de Aw en het WSW naar kijken (scope)

•

De concrete kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingselementen in die risicogebieden
(inhoud)

•

De weging en de samenhang van de bevindingen (risicogericht)

•

De benodigde gegevens (input)

De beoordeling van de financiële continuïteit gebeurt aan de hand van vijf ratio’s.
In 2020 hebben de Aw en het WSW een financieel kader gepubliceerd met een gewijzigde set van
financiële ratio’s en grenswaarden. Aw en het WSW maken onderscheid tussen de
continuïteitsratio’s (ICR, LTV en solvabiliteit) en de discontinuïteitsratio’s (dekkingsratio en
onderpandratio).
De belangrijkste wijzigingen zijn:
-

De maximale grenswaarde voor de LTV is verruimd van 75% naar 85%.

-

De minimaal vereiste solvabiliteit is naar beneden bijgesteld van 20% naar 15%.

-

De dekkingsratio wordt berekend op basis van de marktwaarde van de leningen.

-

De onderpandratio is nieuw.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is
inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit
van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in
exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en
beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar
het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het
kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij
het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting
wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het
corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie
niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.
Op basis van ervaringen kan de externe toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan
het begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen met
de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de
beleidswaarde in de komende perioden.
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Voor een nadere toelichting op de beleidswaarde verwijzen we naar de toelichting in de
jaarrekening.
De vijf ratio’s waarop de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) de financiële continuïteit beoordelen, zijn als volgt:
2020

2019

NORM AW/WSW

1,9

2,1

Minimaal 1,4

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde

39%

38%

Minimaal 15%

LTV op basis van beleidswaarde

59%

59%

Maximaal 85%

marktwaarde *)

46%

34%

Maximaal 70%

Onderpandratio op basis marktwaarde *)

46%

34%

Maximaal 70%

ICR

Dekkingsratio op basis van de

*) Vanaf 2020 wordt de dekkings-/onderpandratio berekend aan de hand van de verhouding
marktwaarde vastgoed versus marktwaarde van de leningen. In 2019 en voorgaande jaren was dit de
verhouding tussen de marktwaarde vastgoed en de nominale waarde van de leningen.
Op basis van de door OFW berekende gegevens voldoet OFW aan de vijf ratio’s.
Het WSW heeft op 25 september 2020 de borgbaarheidsverklaring afgegeven. Het WSW verklaart
dat OFW volgens artikel 8 van het reglement van deelneming voldoet aan de eisen die het WSW
stelt. Het borgingsplafond dat het WSW in de brief van 25 september 2020 heeft afgegeven is als
volgt.
X € 1.000
Geborgde leningenportefeuille WSW per 1 januari

2020

2021

2022

214.140

214.096

215.012

Financieringsbehoefte DAEB

12.620

14.527

13.493

Interne financieringsbronnen

-11.664

-13.611

-13.610

0

0

0

-1.000

0

0

214.096

215.012

214.895

Correctie
Borgingstegoed
Borgingsplafond ultimo boekjaar
-

Onder de post financieringsbehoefte DAEB zijn de geplande investeringen voor DAEBactiviteiten uit de prognose van de DPI 2019 meegenomen.

-

Onder de post interne financieringsbronnen zijn de verwachte positieve operationele
kasstromen en de opbrengst verkopen uit de prognose van de DPI 2019 meegenomen.

-

Het borgingstegoed is in 2020 voor een bedrag van € 1.000 gecorrigeerd met het niet
opgenomen deel van leningen met variabele hoofdsom.

-

De geborgde leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2020 € 209.306.
Dit ligt € 4.790 onder het niveau van het borgingsplafond.
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In haar brief van 17 december 2020 geeft het WSW ook een terugkoppeling van de review van de
beoordeling van de belangrijkste risico’s. Geconstateerd is dat OFW ten opzichte van vorig jaar
een vergelijkbaar risicoprofiel heeft.
Resultatenanalyse
Het resultaat over 2020 bedraagt € 42,3 miljoen positief (2019: € 59,6 miljoen positief). De
analyse van dit resultaat ten opzichte van de begroting laat het volgende beeld zien:
X € 1.000

REALISATIE 2020

BEGROTING 2020

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

32.760

32.717

Opbrengst servicecontracten

1.351

1.273

Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille

1.156

1.310
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155

Geactiveerde productie eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten

564

Som der bedrijfsopbrengsten

485
35.897

35.940

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa en
vastgoedportefeuille

402

414

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

297

1.496

3.157

2.965

Sociale lasten

370

413

Pensioenlasten

386

430

6.339

6.370
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50

Lonen en salarissen

Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten

965

1.150

Overige bedrijfslasten

4.094

3.887

Sectorspecifieke heffingen

3.468

3.844

Som der bedrijfslasten

19.533

21.019

Bedrijfsresultaat

16.364

14.921

34.868

8.163

Niet gerealiseerde waardeverandering
vastgoedportefeuille
Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

14

0

Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Rentelasten en soortgelijke kosten

-161

0

-6.873

-7.075

Totaal financiële baten en lasten

-7.020

-7.075

Resultaat voor belastingen

44.212

16.009

Belastingen

-1.873

-1.980

0

0

42.339

14.029

Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

Het resultaat na belastingen over 2020 is circa € 28,3 miljoen hoger dan begroot. Per post van de
categoriale winst- en verliesrekening geven we hierbij een toelichting van de belangrijkste
afwijkingen:
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-

Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Het netto-verkoopresultaat is circa € 0,2 miljoen lager dan begroot. De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille geeft het resultaat van de verkoopopbrengsten
(minus directe kosten) onder aftrek van de marktwaarde van het verkochte bezit. In
2020 zijn 32 huurwoningen en 1 teruggekochte VOV-woningen verkocht. Dit is iets
lager dan het begrote aantal verkopen voor 2020 van 35.

-

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen volgens de jaarrekening 2020 zijn als volgt:
BEDRAG X € 1.000
Herrekening van onrendabele investeringen

519

vanwege actualisering marktwaarde
Terugneming eerder genomen onrendabele
investeringen

-222

Totaal overige waardeverandering
vastgoedportefeuille

-
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Lonen en salarissen
De post lonen en salarissen is circa € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Vanwege
personeelswisselingen en vervanging bij ziekte heeft er meer externe inhuur
plaatsgevonden.

-

Overige bedrijfslasten
De post overige bedrijfslasten is in 2020 circa € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Dit
wordt veroorzaakt door hogere lasten van het fonds huurdersonderhoud,
glasverzekering en overige personeelskosten.

-

Sectorspecifieke heffingen
De sectorspecifieke heffingen zijn in 2020 € 0,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot.
Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat er in 2020 geen heffing voor
saneringssteun heeft plaatsgevonden. In de begroting 2020 was hier wel rekening
mee gehouden.

-

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille
De niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille wordt veroorzaakt
door de stijging van de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille.
De ontwikkeling van marktwaarde laat een sterkere stijging zien dan was begroot. Dit
is vooral veroorzaakt door de leegwaardestijging die van invloed is op de
marktwaarde in verhuurde staat.
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Financiering en liquiditeit
De kredietruimte op korte termijn bedraagt bij de ING-bank € 1,5 miljoen.
De interne financiering ultimo 2020 bedraagt:
X € 1.000

2020

2019

Vastgoedbeleggingen en materiële vaste activa

664.110

629.326

Af: schulden aan kredietinstellingen

209.306

212.640

Interne financiering

454.804

416.686

2020

2019

34.275

34.114

761

472

0

0

35.036

34.586

Personeelsuitgaven

3.145

2.789

Onderhoudsuitgaven

6.333

6.197

Overige bedrijfsuitgaven

5.822

5.945

Rente-uitgaven

7.454

7.896

35

46

3.434

3.118

35

19

1.697

0

27.955

26.010

Saldo kasstromen uit operationele kasstromen

7.081

8.576

Netto-kasstroom per gewogen VHE (x € 1)

1.506

1.802

1,9

2,1

21%

25%

De operationele kasstromen over 2020 zijn als volgt:
X € 1.000
Ontvangsten van huurders
Overige ontvangsten
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen

Sectorspecifieke heffingen
Verhuurderheffing
Leefbaarheid
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

ICR (rentedekkingsgraad) op jaarbasis
Netto-kasstromen in % van de huuropbrengsten
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Vermogenspositie
De balanspositie per 31 december 2020 op basis van beleidswaarde is als volgt:
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (X € 1.000)
Activa

31-12-

31-12-

2020

2019

155

363

348.764

357.219

4.272

4.640

1.672

1.633

eigen exploitatie

3.438

308

Materiële vaste activa

1.332

1.397

Financiële vaste activa

1.491

1.426

361.124

366.986

5.757

6.164

366.881

373.150

Immateriële vaste activa

Passiva

31-12-

31-12-

2020

2019

141.729

140.088

2.928

6.986

Langlopende schulden

198.495

191.373

Kortlopende schulden

23.729

34.703

366.881

373.150

Eigen vermogen

Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB-vastgoed in
exploitatie

Voorzieningen

Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling voor

Totaal vaste activa
Totaal vlottende activa
Balanstotaal

Balanstotaal

Het eigen vermogen op basis van beleidswaarde bedraagt per 31 december 2020 € 141,7 miljoen
(ultimo 2019: € 140,0 miljoen). Dit staat gelijk aan een solvabiliteit van 39% (ultimo 2019: 38%).
De grens die het WSW en de Aw als minimumnorm voor de solvabiliteit op basis van
beleidswaarde hanteert is 15%. OFW voldoet aan deze norm.
De rendementen op basis van de marktwaarde en beleidswaarde zijn als volgt:
x € 1.000

2020

2019

Marktwaarde in verhuurde staat

657.668

625.793

Beleidswaarde

353.036

361.859

Resultaat

42.339

59.615

Waardeveranderingen

34.572

51.028

7.767

8.587

Direct rendement

1,2%

1,5%

Indirect rendement

5,5%

8,8%

Totaal rendement

6,7%

10,3%

Direct rendement

2,1%

2,5%

Indirect rendement

9,6%

15,1%

Totaal rendement

11,7%

17,6%

Resultaat, exclusief waardeverandering
Rendement op basis van marktwaarde

Rendement op basis van beleidswaarde
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Ontwikkeling financiële positie
De ontwikkeling van de financiële positie voor de komende jaren is als volgt geprognosticeerd.
x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Operationele kasstromen

6.162

7.529

8.201

10.298

10.505

Verkoopontvangsten

5.600

5.712

5.826

5.943

6.062

Investeringen

9.689

17.529

15.119

16.422

13.951

(Des-)investeringskasstromen

-4.089

-11.817

-9.293

-10.479

-7.889

Financieringskasstromen (aflossingen)

-15.747

-5.476

-5.950

-11.989

-14.530

Totaal financieringsbehoefte

13.674

9.764

7.042

12.170

11.914

2026

2027

2028

2029

2030

11.395

11.489

11.305

11.989

12.451

x € 1.000
Operationele kasstromen
Verkoopontvangsten

6.183

6.306

6.433

6.561

6.692

Investeringen

17.133

13.644

19.445

20.775

16.817

(Des-)investeringskasstromen

-10.950

-7.338

-13.012

-14.214

-10.125

Financieringskasstromen (aflossingen)

-8.572

-6.116

-7.163

-3.211

-12.261

Totaal financieringsbehoefte

8.127

1.965

8.870

5.436

9.935

De uitgangspunten in de meerjarenprognose voor de eerste vijf jaar komen overeen met de door
de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
voorgeschreven parameters (volgens update economische parameters dPi van 17 augustus
2020). Voor het zesde tot en met het tiende jaar zijn de parameters van het vijfde prognosejaar,
met uitzondering van de renteverwachting, voortgezet. Voor de renteverwachting van 2026 t/m
2030 is uitgegaan van een trendmatige ingroei van 0,3% naar de lange termijnverwachting van
het CPB.
De uitgangspunten, die in de prognose zijn gehanteerd, zijn als volgt:
-

Jaarlijkse huurstijging (inclusief harmonisatie)
JAAR

HUURSTIJGING

2021

1,5%

2022

1,5%

2023

1,2%

2024

1,2%

2025

1,7%

2026 e.v.

2,2%
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-

-

-

-

-

Inflatie
JAAR

INFLATIE

2021

1,3%

2022

1,0%

2023

1,0%

2024

1,5%

2025 e.v.

2,0%

Loonstijging
JAAR

LOONSTIJGING

2021

1,4%

2022

1,9%

2023

1,9%

2024

1,9%

2025 e.v.

2,5%

Bouwkostenstijging
JAAR

BOUWKOSTENSTIJGING

2021

3,0%

2022

2,5%

2023

2,0%

2024

2,0%

2025 e.v.

2,5%

Rente nieuwe financieringen/herfinancieringen
JAAR

RENTEPERCENTAGE

2021

0,55%

2022

0,55%

2023

0,95%

2024

1,25%

2025

1,60%

2026

1,90%

2027

2,20%

2028

2,50%

2029

2,80%

2030

3,20%

Ontwikkeling leegwaardestijging (provincie Flevoland)
JAAR

STIJGINGSPERCENTAGE

2020

5,4%

2021

2,0%

2022 e.v.

2,0%
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-

Autonome waardeontwikkeling marktwaarde en beleidswaarde
Voor het prognosticeren van de marktwaarde en de beleidswaarde in de
prognosejaren (2021 t/m 2025) is een benadering bepaald op basis van de
procentuele waardeontwikkeling ten opzichte van de forecast van 2020. In deze
benadering wordt onderscheid gemaakt in het effect van de autonome
waardeontwikkeling van het vastgoed en voorraadmutaties (sloop, verkoop,
nieuwbouw, aankoop en woningverbetering).
De bepaling van de autonome waardeontwikkeling geschiedt op basis van de
volgende stijgingsfactoren:
•

Markwaarde in verhuurde staat: inflatie

•

Beleidswaarde: inflatie min 1%

Voor de jaren 2026 t/m 2030 is dezelfde systematiek gehanteerd.
-

Investeringen
De geplande investeringen zijn opgenomen conform het door OFW opgestelde
strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw. De stijging van de bouwkosten is
gebruikt voor de indexering van de investeringen.

-

Verkoopresultaten
Het aantal te verkopen woningen bestaand bezit is voor de jaren 2021 t/m 2030
begroot op 35 woningen per jaar. Uitgegaan wordt van een gemiddelde verkoopprijs
per woning van € 160.000 (prijspeil 2021). De geschatte verkoopprijs wordt vanaf
2022 jaarlijks met 2% verhoogd.

-

Verhuurderheffing
In de meerjarenprognose 2021 t/m 2030 is rekening gehouden met de
verhuurderheffing voor zelfstandige woningen met een huurprijs tot de maximale
huurprijs voor sociale woningen (2020: € 737,14).

-

Heffing saneringssteun
Voor de jaren 2021 t/m 2025 is rekening gehouden met een heffing voor
saneringssteun van 1% van de huuropbrengsten.

-

Obligo
Volgens de leidraad economische parameters dPi 2020 dienen corporaties in de
raming van de sectorspecifieke heffingen ook een bedrag in te rekenen voor inning
van obligo door het WSW.
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Voor de hoogte van het obligo worden de volgende percentages gehanteerd.

JAAR

SCHULDRESTANT ULTIMO
VORIG VERSLAGJAAR

2021

0,041%

2022

0,036%

2023

0,027%

2024

0,021%

2025

0,035%

Voor de jaren vanaf 2026 is geen rekening gehouden met de inning van obligo.
Treasury
De volgende treasury-activiteiten hebben plaatsgevonden:
-

Er is uitvoering gegeven aan het treasuryjaarplan 2020.

-

Het cashmanagement geschiedde op basis van een wekelijks overzicht van de
liquiditeitsontwikkeling op korte termijn.

-

We hebben een treasuryjaarplan en de daarbij behorende liquiditeitsplanning opgesteld
voor 2021.

-

We hebben gedurende het jaar advies ingewonnen bij een onafhankelijk en specialistisch
treasuryadviesbureau (Thésor). De treasurycommissie heeft drie keer overleg gevoerd. Aan
dit overleg nemen de directeur bestuurder, Thésor, de manager bedrijfsvoering, business
controller en de medewerker planning & control deel.

In de jaarrekening is in paragraaf 12 ‘Financiële instrumenten’ een nadere toelichting gegeven op
het krediet-, liquiditeits-, het renterisico en de rentederivaten van OFW.
Bedrijfslasten
Volgens de Aedes benchmark bedragen de geharmoniseerde beïnvloedbare netto-bedrijfslasten
(GBNB) van OFW over 2019 € 649 per verhuureenheid. Het gemiddelde van de corporatiesector
komt volgens de Aedes-benchmark uit op € 828 per verhuureenheid. Dit betekent dat de GBNB
van OFW circa 22% onder het landelijk gemiddelde van 2019 lagen.
Op basis van de berekeningswijze van de Aedes-benchmark komen de GBNB voor het verslagjaar
2020 uit op circa € 764 per verhuureenheid.
Risicomanagement
Risicohouding
OFW staat een risico-neutrale houding voor. Dit houdt in dat we weloverwogen omgaan met de
besluitvorming, maatregelen in lijn brengen met kansen en bedreigingen (in proportie). Dit past
in onze optiek bij een maatschappelijke onderneming, zoals OFW is. Overigens is het zo dat er
altijd risico’s zijn die buiten het blikveld vallen. Onverwachte (veelal externe) ontwikkelingen en
gebeurtenissen kunnen risico’s met zich meebrengen die vooraf niet zijn voorzien. Wij zijn van
mening dat het vroegtijdig signaleren van de ontwikkelingen en het snel kunnen schakelen en
erop inspelen er voor zorgt dat risico’s meer beheersbaar worden.
Risicobewustzijn is onderdeel van de zachte kant van risicomanagement. Open communicatie en
onderling vertrouwen zijn elementen die hierbij een belangrijke rol spelen. OFW wil ook intern
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transparant zijn. Dit voorkomt dat bij een medewerker bekende risico’s ‘onder de pet’ worden
gehouden.
Systeem van risicomanagement
De belangrijkste onderdelen van het systeem van risicomanagement zijn:
-

OFW heeft een auditcommissie, waarin verschillende aspecten van de risicobeheersing
aan de orde komen. Jaarlijks vindt er een pre-auditmeeting plaats waar het auditplan met
de accountant wordt besproken.

-

OFW heeft een business controller in dienst. Het beoordelen van het risicomanagement
en belangrijke bestuursbesluiten is onder andere onderdeel van de functie van de
business-controller. De business controller neemt deel aan de vergaderingen van de
auditcommissie en de pre-auditmeeting met de accountant. De business controller heeft
een IC-plan opgesteld en voert audits op de processen uit.

-

In de treasurycommissie worden onder andere de ontwikkelingen op het gebied van de
geld- en kapitaalmarkt, regelgeving van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de invulling van de financieringsbehoefte
door OFW besproken. Jaarlijks wordt een treasuryjaarplan met een liquiditeitsprognose
opgesteld. Deze liquiditeitsprognose wordt periodiek bijgesteld. In het kader van het
cashmanagement wordt wekelijks een opstelling van de liquiditeitsontwikkeling op korte
termijn gemaakt. In het treasuryjaarplan worden de belangrijkste risico’s met betrekking
tot de renterisico’s en financierbaarheid geïdentificeerd en geanalyseerd.

-

In het kader van de Woningwet is het reglement financieel beleid en beheer opgesteld. In
dit reglement zijn onder andere een aantal procedures omtrent risicomanagement
vastgelegd.

-

In investeringsbesluiten wordt een risicoparagraaf met de belangrijkste risico’s en
beheersmaatregelen opgenomen.

-

Bij het opstellen van de meerjarenprognose 2021 t/m 2030 zijn vijf alternatieve scenario’s,
op basis van de risico’s met de grootste financiële impact, uitgewerkt.

-

Monitoring van de risico’s/verslaggeving vindt plaats in de kwartaalrapportages.

-

Jaarlijks wordt in het kader van risicomanagement de risicoanalyse (laatste update 30
januari 2020) geactualiseerd. Deze risicoanalyse wordt besproken in het MT,
auditcommissie en RvC.
Per risico wordt de risicoscore bepaald door kans * impact. Naast de financiële impact
speelt hierbij ook de impact op imago (reputatie) een rol.
Aan de hand van de vier risico’s met de grootste financiële impact en de
meerjarenprognose is berekend welke risicobuffer er additioneel, ten opzichte van de
vier financial risks, noodzakelijk is.
De interne normen op basis van deze risicoanalyse zijn als volgt:
INTERNE NORM OFW

NORM WSW

ICR

>1,7

>1,4

LTV

<65%

<85%

Solvabiliteit

>28%

>15%

Dekkingsratio/onderpandsratio

<63%

<70%
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De belangrijkste financiële risico’s die uit de risicoanalyse van januari 2020 naar voren kwamen
zijn:
-

Vastgoedrisico’s; vastgoed-investeringen

-

Vastgoedrisico’s; transitie-verkopen

-

Marktrisico’s; economische ontwikkeling/inflatie

-

Maatschappelijke risico’s; politiek/wet- en regelgeving

Belangrijke maatschappelijke risico’s zijn:
-

Toenemend aandeel kwetsbare huurders

-

Betaalbaarheid huurder onder druk

Ondanks dat dit belangrijke maatschappelijke risico’s zijn, wordt verwacht dat deze risico’s geen
grote financiële impact hebben. Om die reden zijn deze risico’s niet doorgerekend in een
scenario.
Ontwikkeling risicomanagement
In november 2020 is een notitie over de verdere ontwikkeling van het risicomanagement in de
auditcommissie en de RvC aan de orde gesteld. Onze inschatting is dat het risicomanagement
zich op dit moment op het niveau “Basis is op orde (reactief)” bevindt. OFW wil toe naar het
niveau “Proactief”(geïntegreerde analyse). Wij denken daar twee jaar voor nodig te hebben.
De volgende stappen worden gezet om naar het niveau “Proactief “ te komen.
1.

Risicomanagementmodel
Een risicomanagementmodel geeft ondersteuning bij de invulling van het
risicomanagement. De Risico8Baan is het fundament van het risicomanagementmodel. In
deze Risico8Baan wordt een onderscheid gemaakt tussen de strategische, tactische en
operationele risico’s. In deze fase worden de belangrijkste strategische risico’s herijkt.

2.

Organisatieontwikkelingstraject
In het organisatieontwikkelingstraject wordt aandacht besteed aan (risico)cultuur en soft
controls. De risicocultuur en het gedrag spelen een belangrijke rol bij het nemen van
besluiten. Soft controls, zoals betrokkenheid, bespreekbaarheid en transparantie, zijn van
invloed op het gedrag van medewerkers en daardoor ook van invloed op de risicocultuur.

3.

Project van “Basis op orde” naar “Proactief”
a. Het uitwerken van het tactisch afwegingskader.
b. Het identificeren van de risico’s in operationele processen.
c.

Het ontwerpen en inrichten van keycontrols (risicomanagement geïntegreerd in de
processen.

d. Koppeling risicomanagement aan prestatiemanagement
4.

Herijken van het risicomanagement
Dit betreft de evaluatie en herijking van het risicobeleid. Dit is een continu proces waarbij
risicomanagement een vast onderdeel van de planning- en controlcyclus is.

Verslaggevingsrisico’s
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de
eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die
overeenkomstig artikel 14 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015
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plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).
Stichting Oost Flevoland Woondiensten hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde voor woongelegenheden en garages. In de basisversie wordt de
waardering van het vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde
herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een
onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de
herwaarderingsreserve en de overige reserves.
Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het
risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde
bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een
taxateur (i.e. full-versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand
zou zijn gekomen.
Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie
plaats. Daarbij wordt door vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basis versie
een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen acceptabele bandbreedte van de full-versie
uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn
vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze
jaarrekening.
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7

Verklaring bestuur

Ik onderschrijf het belang van een goed ondernemingsbestuur. Onderdeel daarvan is het
afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Ik verklaar dat de middelen uitsluitend
besteed zijn in het belang van de volkshuisvesting. Ik heb de jaarstukken over 2020 opgesteld en
deze ter vaststelling 12 mei 2021 voorgelegd aan de raad van commissarissen.

Noek Pouw, directeur-bestuurder
Oost Flevoland Woondiensten, partner in wonen
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8

Jaarverslag raad van commissarissen

Inleiding
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, niet in de minste plaats natuurlijk vanwege het
Coronavirus. Ondanks dat het zorgde voor beperkingen zag de raad van commissarissen (RvC)
dat de organisatie met veel creativiteit, inzet en flexibiliteit de huurders en woningzoekenden zo
goed mogelijk is blijven bedienen.
Vanuit de werkgeversrol van de RvC was 2020 ook een uniek jaar. Op 1 april vond namelijk na 23
jaar een bestuurswissel plaats. OFW nam afscheid van Truus Sweringa (zij ging met pensioen) en
Noek Pouw startte als nieuwe directeur-bestuurder.
Ook voor de RvC betekende Corona omschakelen: de vergaderingen waren grotendeels online in
plaats van op kantoor en ontmoetingen met stakeholders waren ook digitaal of konden geen
doorgang vinden.
In dit jaarverslag verantwoordt de RvC zich over de uitvoering van zijn taken in 2020. Kort gezegd
heeft de RvC als taak om toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de
algemene gang van zaken binnen OFW. Daarnaast vervult de RvC de werkgeversrol ten aanzien
van de directeur-bestuurder en staat de RvC de directeur-bestuurder met raad ter zijde
(klankbordfunctie). U leest op de website van OFW meer over het kader waarbinnen de RvC
opereert in ‘Onze visie op besturen en toezichthouden bij OFW’.
Vergaderingen en overige bijeenkomsten
Frequentie en aanwezigheid vergaderingen
De RvC heeft zes keer vergaderd. Bij één vergadering was één commissaris verhinderd. Eén RvCvergadering was de directeur-bestuurder niet aanwezig (de vergadering was specifiek gewijd aan
de besluitvorming over de benoeming van een nieuw RvC-lid). Bij de overige vergaderingen
waren alle commissarissen, de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris aanwezig. De
manager Bedrijfsvoering was bij drie vergaderingen aanwezig. De manager Wonen heeft in een
RvC-vergadering een toelichting gegeven op de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor. De
accountant was aanwezig bij de vergadering waarin de jaarstukken zijn behandeld. De RvC en
directeur-bestuurder zijn in december bijeen geweest om te klankborden over de hoofdlijnen van
de position paper (een document voor de visitatie in 2021). De themavergadering van 2020 heeft
uiteindelijk plaatsgevonden op 14 januari 2021 en ging over het huurbeleid en
marktwaarde/beleidswaarde. Hierbij waren aanwezig het MT, de controller, de adviseur strategie
en kwaliteit, en voor het thema marktwaarde/beleidswaarde Niels Kornegoor van Finance Ideas.
Voorafgaand aan iedere reguliere RvC-vergadering heeft de RvC een besloten overleg gevoerd.
De voorzitter en vicevoorzitter hebben voor de vergaderingen een voorbereidend agenda-overleg
met de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris gehad.
Huurders Belangen Vereniging (HBV) en Bewonersavond OFW
Helaas konden de bewonersavonden van OFW (waar ook altijd een delegatie van de RvC bij
aanwezig is) en de jaarlijkse ontmoeting met de HBV in oktober vanwege de Coronamaatregelen
niet doorgaan. Wel hadden diverse commissarissen gedurende het jaar op andere manieren
contact met de HBV, bijvoorbeeld door het bijwonen van de ledenvergadering van de HBV. De
lijnen tussen de RvC en het bestuur van de HBV zijn kort: de leden beschikken over elkaars
mailadressen en telefoonnummers.
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Overige ontmoetingen met stakeholders
Ook de stakeholdersbijeenkomst van OFW en de jaarlijkse ontmoeting met de Flevolandse
corporaties kon in 2020 geen doorgang vinden vanwege de Coronamaatregelen. De ontmoeting
is verplaatst naar april 2021 en wordt dan door OFW georganiseerd.
De RvC heeft ook stilgestaan bij de stand van zaken rond de aanbevelingen voor OFW die door
(en/of in het belang van) onze stakeholders tijdens de vorige visitatie zijn gedaan. Aanbevelingen
waren onder meer ‘het organiseren van kleinschaligere / thematisch gefocuste
belanghebbendenbijeenkomsten’, ‘het elkaar in een vroeg stadium betrekken bij het beleid’,
‘wees je bewust van de lokale samenleving’ en ‘meer oog hebben voor creativiteit en nieuwe
woonvormen’. Passend bij deze aanbevelingen is OFW in 2020 in zee gegaan met CitizenLab, een
bedrijf gespecialiseerd in online burgerparticipatie. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen
voor de organisatie van een digitale bewonersbijeenkomst.
Bijeenkomsten met OR, MT, controller, medewerkers
•

In maart heeft een ontmoeting met de OR plaatsgevonden. Er is onder andere gesproken
over de bestuurswissel. In oktober was er een (digitale) ontmoeting met de OR en directeurbestuurder.

•

In september heeft de RvC het jaarlijkse gesprek met de controller gevoerd.

•

De RvC is normaliter in december aanwezig bij de (informele) Kerstbijeenkomst voor
medewerkers. Dit is vanwege het Coronavirus gecanceld. Via het intranet van OFW heeft de
RvC tweemaal een bericht gedeeld met de medewerkers.

Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid
De RvC bestaat uit vijf leden (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de
Woningwet en Governancecode. Marjo Visser nam op 30 juni afscheid van de RvC vanwege het
bereiken van de maximale zittingstermijn. Moniek van Balen is op 1 juli 2020 begonnen als
commissaris. In de bijlage bij dit jaarverslag zijn de personalia, (neven)functies en het rooster van
aan- en aftreden van de RvC opgenomen.
De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie.
Besluiten en gespreksonderwerpen
BESLUITEN RVC
Bezoldiging RvC per 1 januari 2020
Bezoldiging DB per 1 januari 2020 (en correctie 2019)
Jaarplan RvC 2020
Overname diverse zaken directeur-bestuurder i.v.m. einde dienstverband
Vaststellen profielschets werving RvC-lid per 1 juli 2020
Benoeming Moniek van Balen als lid van de Raad van Commissarissen per 1 juli 2020
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Benoeming Peter Huijsmans tot vicevoorzitter RvC per 1 januari 2021
Wijziging samenstelling auditcommissie per 1 januari 2021
Wijziging samenstelling selectie- en remuneratiecommissie per 1 januari 2021
Aanpassen introductieprogramma RvC-leden n.a.v. Governancecode 2020
Aanpassen algemene profielschets RvC n.a.v. Governancecode 2020
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GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN
Actualisatie Financieringsstrategie OFW
Overdracht 7 percelen grond (strook onder trottoir) Fruithof Biddinghuizen aan gemeente (niet
geëffectueerd)
‘Het bod’ van OFW en HBV – overzicht voorgenomen activiteiten 2021 t.b.v. gemeente Dronten
Jaarplan / Begroting 2021
Treasury jaarplan en –maatregelen 2021
Meerjarenprognose 2021-2030
OVERIGE BESPROKEN ONDERWERPEN
Prestatieafspraken met gemeente en Huurders Belangen Vereniging
Bouwkundige projecten
Overleg met belanghebbenden
Samenwerking met Aeres Hogeschool
KWH meting / Aedes Benchmark
Risicomanagement: notitie Risicoanalyse & notitie risico op fraude in betalingsorganisatie
Managementletter, controleverslag, Assurance rapporten, controleverklaring
Evaluatie functioneren accountant
Oordeel Aw & Beoordeling financiële positie door WSW
Woningmarkt / woningzoekenden
Kwartaalrapportages
Stand van zaken aanbevelingen visitatierapport
AVG, informatiebeveiliging
Geactualiseerde integriteitscode
Organisatieontwikkelingen
Rooster van aan- en aftreden RvC
Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder
Zelfevaluatie RvC
Bestuurswissel per 1 april 2020
Regionale Energie Strategie
Corona (en gevolgen voor huurders en organisatie)
100-dagen plan nieuwe directeur-bestuurder
Implementatie van de Governancecode 2020
Visitatie in 2021
Rapport ministerie BZK Opgaven en Middelen corporatiesector
Toezicht op verbindingen
De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen die stichting OFW heeft. Met het
jaarverslag en de jaarrekening is over de verbindingen verantwoording afgelegd door de
directeur-bestuurder aan de RvC.
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Risicomanagement
Er is onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement besteed:
•

De geactualiseerde notitie risicoanalyse is besproken evenals een plan om een stap vooruit te
maken met risicomanagement (van ‘basis’ naar ‘proactief’). De RvC wordt over de uitvoering
van dit plan op de hoogte gehouden.

•

Er is een notitie besproken over de inrichting van de AO/IC van de betalingsorganisatie van
OFW.

•

Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld.

•

De Financieringsstrategie is geactualiseerd.

•

De managementletter en het controleverslag zijn besproken. Bij de bespreking van het
controleverslag was de accountant aanwezig.

•

De auditcommissie heeft met de accountant het auditplan besproken.

•

De controller heeft advies uitgebracht bij bestuursbesluiten.

•

De controller heeft invulling gegeven aan het interne controleplan.

•

Het jaarlijkse gesprek tussen RvC en controller heeft plaatsgevonden.

Integriteit
De bestaande integriteitscode is geactualiseerd. In 2020 is het concept definitief gemaakt en
tezamen met de bijbehorende ‘Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of
integriteitsschending’ geïmplementeerd in de organisatie. OFW heeft sinds 2016 een externe
vertrouwenspersoon ‘Ongewenste omgangsvormen & integriteit’.
De Woningwet, Governancecode en statuten bevatten bepalingen betreffende het vermijden van
(de schijn van) belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en RvC/directeur-bestuurder.
Er hebben geen transacties plaatsgevonden en de commissarissen en directeur-bestuurder
hadden geen (neven)functies, waarbij er in die zin sprake was van belangenverstrengeling.
De RvC spreekt regelmatig aan de hand van concrete casuïstiek over integriteit,
belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling. Zo heeft de RvC gesproken over
of het een belemmering vormt dat een RvC-lid de accountant kent vanuit een andere functie. De
RvC heeft geconcludeerd dat dit geen probleem is. Bij de benoeming van de nieuwe commissaris
heeft de RvC uitgebreid stilgestaan bij haar vorige functie als bestuurder van een corporatie. De
RvC heeft geconstateerd dat het feit dat zij voorheen bestuurder was geen belemmering vormt
om lid te zijn van de RvC.
Binnen de RvC is gesproken over mogelijke belangenverstrengeling in contacten met
vastgoedontwikkelaars of andere relaties. Er zijn goede afspraken over maakt hoe hier mee om
te gaan.
Implementatie Governancecode 2020
De RvC heeft samen met de nieuwe directeur-bestuurder in september stilgestaan bij de nieuwe
Governancecode. De RvC heeft een notitie besproken waarin alle acties zijn opgenomen die de
gewijzigde code met zich meebrengt voor OFW. Onder andere: een bestuursreglement en
beloningsbeleid opstellen; de visie op besturen en toezicht actualiseren; de algemene
profielschets van de RvC, het RvC-reglement en introductieprogramma voor RvC-leden aanvullen
en het actualiseren van het reglement van de Geschillenadviescommissie. Voor het uitvoeren van
alle acties is een planning opgesteld waaraan in 2020 en 2021 opvolging wordt gegeven.
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Auditcommissie
De auditcommissie ondersteunt de RvC in de toezichtstaak en richt zich daarbij onder andere op
het bewaken van de kwaliteit en totstandkoming van de financiële informatievoorziening van de
corporatie. Ook richt de commissie zich op de wijze waarop de interne (risico)beheersing is
vormgegeven, mede in relatie tot de interne controle en de externe accountantscontrole.
De commissie heeft vier keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder,
manager Bedrijfsvoering en de controller aanwezig geweest. Bij één vergadering tevens de
accountant. Eenmaal heeft de commissie buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en
manager Bedrijfsvoering overleg gevoerd met de accountant en controller (pre audit meeting).
De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: Jaarverslag/jaarrekening,
controleverslag, Assurance rapporten, management letter accountant, auditplan accountant,
samenwerking met accountant, evaluatie van de werkzaamheden van de accountant, opdracht
aan de accountant, beoordeling Aw en WSW, wijze van bepaling marktwaarde
nieuwbouwcomplex (full taxatie), IC-plan controller, audit op het verkoopproces,
risicomanagement (waaronder een notitie over risico op fraude in de betalingsorganisatie en een
stappenplan rond risicomanagement), jaarplan/begroting, meerjarenprognose,
kwartaalrapportage en het actualiseren van de financieringsstrategie.
De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.
Accountant
Sinds 2015 is Deloitte Accountants BV de controlerend accountant van Stichting Oost Flevoland
Woondiensten. Op grond van de Governancecode woningcorporaties heeft het bestuur en de
auditcommissie in 2019 een grondige beoordeling/evaluatie van het functioneren van de
accountant gedaan. Op grond van deze evaluatie is in 2019 besloten de opdracht aan Deloitte
voor een periode van vier jaar (2019 t/m 2022) te verstrekken. Jaarlijks wordt er een evaluatie van
de werkzaamheden en het functioneren van de accountant opgesteld. Indien er aanleiding toe is,
kan de opdracht gedurende de vierjaarsperiode tussentijds worden beëindigd. Uit de evaluatie
van 2020 is dit niet gebleken. De samenwerking is goed verlopen.
De bij de controle van OFW betrokken partner van Deloitte heeft in 2019 aangegeven dat hij
binnen afzienbare tijd zijn werkzaamheden bij Deloitte zal beëindigen omdat hij met pensioen
gaat. Deloitte heeft aangegeven OFW tijdig te informeren over de opvolging.
Het uitgangspunt is dat andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, niet aan de controlerend
accountant worden verstrekt. In 2020 zijn geen andere opdrachten verstrekt. Het gevraagd en
ongevraagd advies dat uit de controle van de jaarrekening voortvloeit is vooral in de
managementletter en het accountantsverslag opgenomen.
In 2020 heeft EY advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting.
Selectie- en remuneratiecommissie
Deze commissie vervult de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur en adviseert de RvC
omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeurbestuurder en de commissarissen. De vicevoorzitter van de RvC is voorzitter van deze commissie.
De voorzitter van de RvC is lid.
Janita Tabak is in september 2019 toegevoegd aan de remuneratiecommissie omdat zij per 1 juli
2020 voorzitter van de RvC is geworden (en de huidige voorzitter van de RvC heeft verlaten
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vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn). De selectie- en remuneratiecommissie
bestond daardoor tijdelijk uit drie personen.
De commissie heeft vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn
gekomen: de uitdiensttreding van de directeur-bestuurder per 1 april 2020 en haar afscheid, de
werving en selectie, benoeming en het introductieprogramma van de nieuwe bestuurder, de
bezoldiging van de directeur-bestuurder (WNT-norm), het bestuursreglement, het
beloningsbeleid voor de bestuurder, werving en selectie van een nieuw RvC-lid per 1 juli 2020,
introductieprogramma voor de nieuwe commissaris en de bezoldiging van de RvC.
De commissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.
Nieuwe commissaris
Moniek van Balen is op 1 juli 2020 begonnen als lid van de RvC. De (openbare) werving en
selectie, op basis van een door de RvC vastgesteld functie- en profielschets, heeft in 2020
plaatsgevonden. De wervingsprocedure is ondersteund door een werving- en selectiebureau. Er
is een advertentie geplaatst (in een landelijke en regionale krant en online), waarop 15
kandidaten hebben gereageerd. Er is met diverse kandidaten gesproken. Moniek van Balen is
hieruit geselecteerd en voor een periode van vier jaar benoemd als RvC-lid. De
Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven en ook is een positieve zienswijze van de
Minister ontvangen.
Werkgeversrol
Na 23 jaar als directeur(-bestuurder) werkzaam te zijn geweest bij OFW ging Truus Sweringa op 1
april 2020 met pensioen. Ondanks dat er geen afscheidsreceptie kon plaatsvinden vanwege de
Coronamaatregelen, werd zij door een klein comité verrast met een welverdiende Koninklijke
Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving dit voor haar verdiensten
op het gebied van verduurzaming van onze huurwoningen en haar inzet op het maatschappelijke
vlak voor o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds, Flevolandschap en stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Dronten en Kampen.
In 2019 heeft de werving en selectie van de nieuwe directeur-bestuurder plaatsgevonden. Noek
Pouw is benoemd per 1 april 2020. De gevolgde procedure is in het jaarverslag van de RvC over
2019 opgenomen.
In november is met de bestuurder stilgestaan bij de bestuursafspraken voor 2021.
Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de eerste RvC-vergadering van 2021. Deze
bestuursafspraken bieden de RvC een kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het
beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder.
In november heeft de selectie- en remuneratiecommissie met de bestuurder het jaarlijkse
evaluatiegesprek gehad. De commissie heeft hierover teruggekoppeld aan de gehele RvC. Van
het evaluatiegesprek is een verslag gemaakt.
Het overgangsrecht uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op de beloning
van Truus Sweringa (bestuurder tot 1 april). Vanaf 1 januari 2018 is haar bezoldiging
teruggebracht tot het relevante WNT-maximum. De bezoldiging van de Noek Pouw (bestuurder
per 1 april 2020) is conform zijn arbeidsovereenkomst en past binnen de WNT-norm. In de
jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen.

73

Directeur-bestuurder (tot 1 april 2020) Truus Sweringa heeft voldaan aan de vereisten van
‘Permanente educatie’ (in de jaren 2018/2019/2020 tezamen moet de directeur-bestuurder
minimaal 108 PE-punten behalen):
PEpunten

Opleiding / cursus / bijeenkomst

Jaar

Aanbieder

Incompany training Verantwoord investeren

2018

Finance Ideas

3

Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties
Programma voor Commissarissen en Toezichthouders

2018
2018

O.a. Aedes, Divosa

3

EESA Erasmus universiteit

0

Aedes Verenigingscongres

2018

Aedes

3

Bijeenkomst coalitie duurzaam & betaalbaar bouwen

2018

4

Dialoogsessie Aedes

2018

Aedes
Aedes

Management Follow Up (3 bijeenkomsten)

2018
2018

Consort
Atrivé

24
2

2018
2018

EESA Erasmus universiteit
EESA Erasmus universiteit

12
12

NVBW 14-2-2018
PCT Module 1 Onderneming, Maatschappij & Corporate
Governance
PCT Module 2 Finance

2

65

Totaal 2018
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Totaal 2018
PCT Module 3 Juridische kader en Boardroom dynamics

2019

EESA Erasmus universiteit

12

PCT Module 4 Strategie en Risk Management

2019

EESA Erasmus universiteit

12

Aedes Verenigingscongres

2019

Aedes

3

Training Treasury

2019

Thésor

3

PCT Module 5 Module Inzicht in Toezicht

2019

EESA Erasmus universiteit

12

Management Follow Up (1 bijeenkomst)

2019

Consort

10

Aedes Verenigingscongres

2019

Aedes

Totaal 2019
Totaal 2018/2019
Programma Leiderschapsontwikkeling Bestuurders
Woningcorporaties

3
55
120

2020

Consort

Totaal 2020

8
8
128

Totaal 2018/2019/2020

Directeur-bestuurder (vanaf 1 april 2020) Noek Pouw heeft nog niet voldaan aan de vereisten van
‘Permanente educatie’ (in de jaren 2020/2021/2022 tezamen moet de directeur-bestuurder
minimaal 99 PE-punten behalen). Een opleiding (programma Social Profit Canvas) waarvoor hij
was aangemeld, is vanwege Corona niet doorgegaan. Eind 2020 heeft hij zich aangemeld bij een
intervisiegroep waarvoor in 2021 tussen de 14 en 24 PE-punten behaald worden. Daarnaast
wordt er begin 2021 een opleidingsplan vastgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de
Permanente Educatie.
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PEpunten

Opleiding / cursus / bijeenkomst

Jaar

Aanbieder

Webinar 'Leiderschap in disruptieve tijden'

2020

Aedes

1

Aedes workshop - 'Werken in de corporatie van de toekomst'

2020

Aedes

1

Webinar 'Opgaven en middelen van de corporatiesector'

2020

SOM

2

NVBW Masterclass - 'Psychologie in de boardroom'

2020

Atrivé

2

NVBW Masterclass - 'Corona, onze huurders en de samenleving’

2020

Atrivé

2

Webinar Actieplan Weer Thuis

2020

Atrivé

2

Totaal 2020

10

Totaal 2020

10

Zelfevaluatie
In september hield de RvC onder begeleiding van Marjon Roefs de (jaarlijkse) zelfevaluatie. Het
thema van de zelfevaluatie was: Naar een nieuwe balans. De directeur-bestuurder is deels
aanwezig geweest. Er is een verslag van gemaakt. Er is onder andere gesproken over het
functioneren van de RvC, van de bestuurder en de samenwerking tussen RvC en directeurbestuurder. Hierbij is ook gesproken over de board room dynamics. Ook is de stand van zaken
van de Permanente Educatie van RvC en bestuurder en de informatievoorziening aan de RvC
besproken. Daarnaast is het rooster van aan- en aftreden en het jaarplan van de RvC aan de orde
geweest.
Het vicevoorzitterschap rouleert elk jaar. Besproken is dat Peter Huijsmans per 1 januari 2021
vicevoorzitter wordt (en lid en voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie). Ook is aan
de orde geweest dat de samenstelling van de auditcommissie per 1 januari 2021 wijzigt. Gerard
Bakker wordt voorzitter en Moniek van Balen wordt lid van de auditcommissie. Peter Huijsmans
stopt als lid en voorzitter van de auditcommissie.
Permanente Educatie RvC
De commissarissen hebben voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (PE). Voor 2020
is het minimaal vereiste aantal PE-punten 5. Als een commissaris in een jaar meer PE-punten
heeft behaald dan het minimum aantal dan kunnen maximaal 5 PE-punten meegenomen
worden naar het volgende jaar.
Naam

Opleiding / cursus / bijeenkomst

Peter
Surplus 2019
Huijsmans Bijeenkomst Visie WSW op gevolgen Coronacrisis voor
woningcorporaties
Seminar Opgaven en Middelen van de Corporatiesector
VTW Ledencongres Toezicht op energietransitie in de
woningcorporatiesector
Themabijeenkomst Toezicht en Bouwopgaven

Jaar

Aanbieder

PE-punten
5

2020
2020

VTW
SOM

1
2

2020
2020

VTW
VTW

2
1
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Arno
Kerkvliet

Gerard
Bakker

Totaal 2020 (vereist: 5)
Totaal 2020 + surplus 2019
Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)

6

Surplus 2019
Programma Bestuur & Toezicht:
Besturen van en toezien op de kwaliteit van de interne
bedrijfsvoering en risico’s
Informatievoorziening en omgang met
belanghebbenden/stakeholders
Vertrouwen, legitimering en verantwoording
Invulling geven aan strategisch partnerschap
Totaal 2020 (vereist: 5)
Totaal 2020 + surplus 2019
Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)

5

Surplus 2019
Bijeenkomst Visie WSW op gevolgen Coronacrisis voor
woningcorporaties
Masterclass "Financiën voor Commissarissen &
Toezichthouders"
Themabijeenkomst ‘Wisselwerking interne en externe
toezichthouders en
bestuurders bij woningcorporaties'
Bijeenkomst onderzoek 'Opgaven en middelen
corporatiesector'

11
5

2020

VU

2020
2020
2020

VU
VU
VU

Masterclass "Constructief omgaan met Dilemma's in Toezicht"
VTW Ledencongres Toezicht op energietransitie in de
woningcorporatiesector
Totaal 2020 (vereist: 2)

Surplus 2019
Bijeenkomst Visie WSW op gevolgen Coronacrisis voor
woningcorporaties
Financiën voor de niet-financiële commissaris van
woningcorporaties
Online Live Regiobijeenkomst Toezicht op Digitalisering
Fiscale beheersing voor woningcorporaties
Totaal 2020 (vereist: 5)
Totaal 2020 + surplus 2019 (vereist: 5)
Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)

6
6
29
5

5
2020

1

2020

VTW
Diemen &
Van Gestel

2020

VTW

1

2020

VTW

1

6

9
14
5
Diemen &
2020 Van Gestel

6

2020 VTW

2
8
5

Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)
Janita
Tabak

6

24

Totaal 2020 (vereist: 5)
Totaal 2020 + surplus 2019
Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)
Moniek
van Balen
RvC-lid
vanaf 1 juli
2020

6

5
2020

VTW

2020
2020
2020

Avicenna
VTW
EY

1
1
2
1,5
5,5
10,5
5
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Marjo
Visser
RvC-lid tot
1 juli 2020

Surplus 2019
Duurzaam bedrijfsmodel voor RvC, Bestuur en Staf
Masterclass Verantwoorde rebellie & verantwoord toezicht;
Governance bij vernieuwende woonvormen voor ouderen
Totaal 2020 (vereist: 5)
Totaal 2020 + surplus 2019

5
2020

Finance
Ideas

2020

VTW en NVTZ

2
2
4
9

Commissarissenhonorering
De bezoldiging van de RvC valt binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel Bezoldiging
commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2020 (inclusief de
verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het
totaalbedrag is: € 72.235,31.
Vaststellen jaarstukken
De RvC heeft kennisgenomen van de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarrekening, het
Volkshuisvestingsverslag/Bestuursverslag en het overzicht van de overige
verantwoordingsgegevens. De jaarstukken zijn in opdracht van de RvC door accountant Deloitte
beoordeeld en zijn door Deloitte van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC
heeft kennis genomen van de bevindingen van Deloitte en is tot de conclusie gekomen dat de
jaarstukken een getrouw beeld geven van de activiteiten en de financiële positie van OFW. De
RvC stelt de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarstukken over 2020 vast.
Tot slot
Het jaar 2020 was, zoals in de inleiding al aangegeven, in meerdere opzichten een erg bijzonder
jaar. Noek Pouw nam als nieuwe directeur-bestuurder het stokje op 1 april van Truus Sweringa
over. De maatregelen vanwege Corona zorgden ervoor dat zijn verdere kennismaking met de
organisatie, medewerkers en stakeholders op een andere wijze dan beoogd verliep. De RvC heeft
gezien dat de bestuurder en de organisatie met zorgvuldigheid, flexibiliteit en creativiteit zijn
omgegaan met alle beperkingen. We zijn er trots op dat het Noek Pouw en de medewerkers is
gelukt om onder deze moeilijke omstandigheden er te kunnen zijn voor onze huurders. Wij willen
iedereen bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. We zien er ontzettend naar uit om
elkaar weer in levende lijve te kunnen ontmoeten.
Dronten, 12 mei 2021
Raad van commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten
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Bijlage 1

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES RVC EN DIRECTEUR-BESTUURDER
Janita (J.G.) Tabak (NL, 1970 uit Kampen)
Voorzitter (vanaf 1 juli 2020). Commissaris vanaf 1 januari 2019, op voordracht Huurders Belangen
Vereniging. Lid selectie- remuneratiecommissie.
Deskundigheidsprofiel – Governance, bestuur, beleid, huurdersparticipatie en -vraagstukken
Functies
2020 – heden

Wethouder gemeente Hoogeveen / portefeuille zorg/WMO, cultuur,
organisatieontwikkeling (per 8 oktober 2020)

2014 – 2020

Zelfstandig adviseur governance/ dagvoorzitter (tot 8 oktober 2020)

Nevenfuncties
•

Voorzitter stichting Vuur en Vlam - professioneel modern dansgezelschap uit Kampen

•

Bestuurslid Cultureon – coöperatie voor culturele professionals (tot 8 oktober 2020)

•

Waarnemend voorzitter gemeenteraad + voorzitter Presidium & werkgeverscommissie (tot 8 oktober
2020)

•

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter PvdA Kampen (tot 8 oktober 2020)

•

Bestuurslid Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel (tot 8 oktober 2020)

Arno (A.J.) Kerkvliet (NL, 1968 uit Swifterbant)
Vicevoorzitter. Commissaris vanaf 1 januari 2014, op voordracht Huurders Belangen Vereniging. Voorzitter
selectie- en remuneratiecommissie.
Deskundigheidsprofiel – Maatschappelijk middenveld en bedrijfsvoering
Functies
2017-heden

Algemeen manager bij Omnis Financieel Adviesgroep

2014-heden

Eigenaar Kerkvliet Interim Management

2014-heden

Freelance docent bij Het Wijninstituut en Proefwerk Wijneducatie

Nevenfuncties
•

Voorzitter Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

•

Secretaris Rotaryclub Dronten

Peter (P.H.M.) Huijsmans (NL, 1964 uit Dronten)
Commissaris vanaf 1 januari 2014. Voorzitter auditcommissie.
Deskundigheidsprofiel – Financiën, control en risicomanagement
Functie
2014-heden

Eigenaar P. Huijsmans Commissarisdiensten

2010-heden

Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Foederer
Accountancy / Tax / Advisory / Technology

Nevenfuncties
•

Lid VNO-NCW Flevoland (+ medeorganisator groeibijeenkomsten Flevoland)

•

Lid Vereniging Bedrijfskring Lelystad

•

Bestuurslid Stichting Sportpromotie gemeente Dronten
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Gerard (G.W.) Bakker (NL, 1960 uit Assen)
Commissaris vanaf 1 januari 2018. Lid auditcommissie.
Deskundigheidsprofiel – Vastgoedsturing, -ontwikkeling en -beheer
Functies
2017-heden

Bedrijfsmakelaar bij Lamberink Makelaars & Adviseurs

2017-heden

Mede-eigenaar / directeur van Lamberink Vastgoedmanagement BV

Nevenfuncties
•

Bestuurslid coöperatie Herenboeren Assen

•

Kerkelijk actief, verschillende bestuursfuncties

Moniek (M.C.F.) van Balen-Uijen (NL, 1967 uit Ulrum)
Commissaris vanaf 1 juli 2020.
Deskundigheidsprofiel – Volkshuisvesting en governance
Functie
Jun 2020-heden

Zelfstandig ondernemer MVBC

2008-mei 2020

Directeur -bestuurder woningcorporatie stichting UWOON

Nevenfuncties
•

Lid Raad van Commissarissen Antonius Zorggroep (lid Audit-Vastgoedcommissie)

•

Lid Raad van Commissarissen Zonnehuisgroep Noord (lid Audit-Vastgoedcommissie, voorzitter
Remuneratiecommissie)

Marjo (M.J.A.) Visser (NL, 1952 uit Amsterdam)
Commissaris vanaf 1 juli 2012 tot 1 juli 2020. Voorzitter tot 1 juli 2020. Lid selectie- en
remuneratiecommissie tot 1 juli 2020.
Functie
2011-heden

Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & Interimmanagement

Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW

Noek (C.I.P.) Pouw (NL, 1976 uit Amsterdam)
Directeur-bestuurder
Vanaf 1 april 2020
Nevenfuncties
Truus (G.N.) Sweringa (NL, 1955 uit Dronten)
Directeur-bestuurder
Van 2000 tot 1 april 2020 (directeur: 1997-2000)
Nevenfuncties
•

Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten - Almere College

•

Voorzitter Raad van Toezicht Flevo-Landschap
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Bijlage 2

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN RVC

NAAM

Janita Tabak

FUNCTIE

Voorzitter (per 1 jul) +

BENOEMING

1E KEER HER-

PER

BENOEMD

1 jan 2019

EINDE

MAX. DUUR

ZITTINGSTERMIJN

LIDMAATSCHAP

/ AFTREDEN

RVC TOT

1 jan 2023

1 jan 2027

1 jan 2018

1 jan 2022

1 jan 2022

1 jan 2026

1 jan 2018

1 jan 2022

1 jul 2024

1 jul 2028

1 jul 2020

1 jul 2020

Lid op voordracht HBV
Arno Kerkvliet

Vicevoorzitter +

1 jan 2014

1 jan 2018

Lid op voordracht HBV
Gerard Bakker

Lid

1 jan 2018

Peter Huijsmans

Lid

1 jan 2014

Moniek v Balen

Lid

1 jul 2020

Marjo Visser

Voorzitter (tot 1 jul)

1 jul 2012

1 jan 2018

1 jul 2016
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9 Jaarrekening 2020
Kengetallen
Boekjaar

2020

2019

2018

Aantal verhuureenheden:
Woningen in exploitatie per 1 januari
- Verkoop

4.251
-18

4.301
-35

4.319
-30

- Sloop
- Samenvoeging

0
0

0
0

0
0

- Omzetting van eengezinswoning naar studentenkamers
- Correctie Tussendek 19 en De Noord 43A

0
0

0
-1

2
0

-7
0

-14
0

0
10

4.226

4.251

4.301

- Verzorgingshuis
- CAH-studenteneenheden

76
373

76
395

76
403

Overige woongebouwen

449

471

479

Bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed en bijzondere ruimten

21

21

20

Garages

26

30

30

Overige verhuureenheden

47

51

50

4.722

4.773

4.830

14
-14

0
0

0
0

-Toevoeging te verkopen woningen uit exploitatie
-Toevoeging te verkopen studentenwoningen

7
13

14
0

0
0

Woningen in voorraad per 31 december

20

14

0

Woningen in aanbouw (ultimo boekjaar)
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0

0

0,91%
0,91%

0,92%
0,92%

0,98%
0,98%

446.361
94.528

404.022
84.647

344.407
71.306

- Te verkopen woningen (opgenomen onder voorraden)
- Oplevering nieuwbouw
Woningen in exploitatie per 31 december

Totaal verhuureenheden
Woningen in voorraad:
Woningen in voorraad per 1 januari
-Verkopen

Algemeen
1.

Huurderving uitgedrukt in een percentage van de huren en
vergoedingen
- woningen
- woningen en bedrijfsruimten

2.
3.

Eigen vermogen (in € 1.000)
Eigen vermogen per VHE (x € 1)

4.
5.

Loan to Value (op basis van beleidswaarde)
ICR

59%
1,9

59%
2,1

65%
2

6.
7.

Dekkingsratio op basis van marktwaarde
Solvabiliteit (op basis van beleidswaarde)

46%
39%

34%
38%

38%
31%

8.

Aantal FTE’s

46

41

41
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Balans per 31 december 2020 in duizenden euro’s, na resultaatbestemming
Activa
31-12-2020

31-12-2019

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Software

1.1

155

Totaal van immateriële vaste activa

363
155

363

Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie

2.1

652.278

620.343

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2.1

5.390

5.450

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

2.2

1.672

1.633

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie

2.3

3.438

308

Totaal van vastgoedbeleggingen

662.778

627.734

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie

3.1

1.332

Totaal van materiële vaste activa

1.397
1.332

1.397

Financiële vaste activa
Aandelen, certificaten van aandelen en andere
vormen van deelnemingen in
groepsmaatschappijen

4.1

100

100

Latente belastingvorderingen

4.2

704

684

Leningen u/g

4.3

687

642

Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

1.491

1.426

665.756

630.920

Vlottende Activa
Voorraden
Overige voorraden

5.1

1.431

Totaal van voorraden

1.748
1.431

1.748

Vorderingen
Huurdebiteuren

6.1

349

Vorderingen op groepsmaatschappijen

6.2

0

0

Overige vorderingen

6.3

8

97

Overlopende activa

6.4

243

359

Totaal van vorderingen
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal activa

7

406

600

862

3.726

3.554

5.757

6.164

671.513

637.084
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Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen
Overige reserves

8.1

174.358

163.721

Herwaarderingsreserve

8.2

272.003

240.301

Totaal eigen vermogen

446.361

404.022

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen

9.1

2.112

6.284

Voorziening latente belastingverplichtingen

9.2

816

702

Totaal voorzieningen

2.928

6.986

Langlopende schulden
Schulden aan banken

10.1

193.559

186.306

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden

10.2

1.612

1.603

Overige schulden

10.3

3.324

3.464

Totaal langlopende schulden

198.495

191.373

Kortlopende schulden
Schulden aan banken

11.1

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

15.747

26.334

1.509

1.752

Schulden aan groepsmaatschappijen

11.2

0

0

Schulden ter zake van belastingen, premies sociale
verzekeringen en pensioenen

11.3

2.123

1.911

Overlopende passiva

11.4

4.350

4.706

Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

23.729

34.703

671.513

637.084
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Winst- en verliesrekening over 2020
in duizenden euro’s
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten
exploitatiebezit

2020
32.760
1.351
-965
-2.426
-8.874
-4.912

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Totaal van het nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

2019
32.420
1.299
-933
-1.980
-7.488
-4.517

16.934

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

15
15
15

5.615
-115
-4.459

Totaal van het nettoresultaat verkoop
vastgoedportefeuille

18.801
5.634
-86
-5.210

1.041

338

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

16.1

-297

-4.050

niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Vastgoedportefeuille

16.2

34.675

54.894

16.3

194

184

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
Totaal van waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

34.572
17
17

14
-43

Totaal van nettoresultaat overige
activiteiten
Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid

18
19

Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële vaste
activa, van effecten en van verplichtingen

20.1
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20.2
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van financiële baten en lasten

20.2

Totaal van resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Totaal van resultaat na belastingen

21.1
21.2

51.028
15
-33

-29

-18

-833
-452

-892
-371

-162
14

-153
13

-6.873

-7.467
-7.021

-7.607

44.212

61.279

-1.873
0

-1.662
-2

42.339

59.615
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Kasstroomoverzicht over 2020 (directe methode)
in duizenden euro’s
2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Huurontvangsten/vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest

34.275
761

34.114
472

0

0

Saldo ingaande kasstromen

35.036

34.586

Betalingen lonen en salarissen
Betalingen premies sociale verzekeringen

-2.372
-354

-2.125
-369

Betalingen pensioenpremies
Onderhoudsuitgaven

-419
-6.333

-295
-6.197

Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest

-5.822
-7.454

-5.945
-7.896

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurdersheffing

-35
-3.434

-46
-3.118

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting

-35
-1.697

-19
0

Saldo uitgaande kasstromen
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)
Verkoopontvangsten grond
Nieuwbouw huur
Verbeteruitgaven
Aankoop woongelegenheden VOV voor doorverkoop
Aankoop woon- en niet woongelegenheid DAEB
Overige investeringen

-27.955

-26.010

7.081

8.576

5.414

5.665

197
0

343
0

3.874
-4.972
-160

-609
-4.147
-164

-97
-83

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
-3.575

1.088

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Aflossing geborgde leningen

23.000
-26.334

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename (afname) van geldmiddelen

20.500
-29.102
-3.334

-8.602

172

1.062

Wijziging kortgeld
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Netto kasstroom
Geldmiddelen aan het einde van de periode

3.554
172

2.492
1.062
3.726

3.554
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020
Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Alle bedragen luiden in duizenden euro’s (de functionele valuta), tenzij anders vermeld. Alle
financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Activiteiten
De activiteiten van stichting Oost Flevoland Woondiensten (OFW), statutair en feitelijk gevestigd
en kantoorhoudend aan de Noord 47 te Dronten, zijn gericht op het huisvesten van de sociale
doelgroep in vitale wijken. Het KvK-nummer van stichting Oost Flevoland Woondiensten is
39024884.
Vrijstelling consolidatiekring
In artikel 2:407 BW zijn vrijstellingen van de consolidatiekring opgenomen. Conform artikel 2:407
lid 1 sub a BW vallen de deelnemingen onder de vrijstelling voor de verplichting tot consolidatie
vanwege het feit dat de gezamenlijke betekenis van de deelnemingen te verwaarlozen is op het
geheel. Het betreft de volgende twee deelnemingen.
Naam

Statutaire zetel

Deelnemings
percentage

Hoofdactiviteit

OFW Holding BV

Dronten

100%

Financiering

OFW Vastgoedbeheer en
Projectontwikkeling BV

Dronten

100% (indirect via
OFW Holding BV)

Geen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening van stichting OFW is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te
passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Daarnaast is deze jaarrekening
opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten
instellingen volkshuisvesting en in overeenstemming met de vereisten bij en krachtens de Wet
Normering Topinkomens (WNT).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Coronacrisis
Vanaf maart 2020 heeft het Coronavirus aanzienlijke effecten op het openbare leven en de
economie. De verwachting is dat de door de overheid genomen maatregelen, zoals de lock down,
gedurende de komende maanden weer geleidelijk worden opgeheven. OFW volgt de richtlijnen
van de overheid en heeft organisatorische maatregelen voor medewerkers en klanten genomen.
De primaire processen worden bij OFW, met behulp van digitale hulpmiddelen, zoveel mogelijk
gecontinueerd.
De financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn met name:
• Extra kosten vanwege piekbelasting door uitgestelde onderhoudswerkzaamheden.
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Een aantal huurders met een laag inkomen hebben vanwege de Wet Eenmalige
Huurverlaging recht op huurverlaging. De huurverlaging wordt op 1 mei 2021
doorgevoerd. Voor 2021 betekent dit een verlies aan huurinkomsten van circa € 51.
• De overheid heeft besloten om de huren van sociale huurwoningen per 1 juli 2021 te
bevriezen. Het effect op de huurinkomsten in 2021 bedraagt € 159.
• De economische effecten van het Corona-virus kunnen van invloed zijn op de
waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie.
Wij verwachten dat de financiële gevolgen van de geschetste situatie relatief beperkt zijn. Dit
geldt zowel voor het resultaat, kasstromen als financiering. De financiële continuïteit van OFW zal
niet geding komen.
•

Stelselwijziging
Wijziging Rtiv art 14a definities onderhoud en verbetering en de verwerking daarvan
Met ingang van boekjaar 2020 dienen "Uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in
exploitatie" in overeenstemming met het op 30 september 2019 gewijzigde artikel 14a van de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 verwerkt te worden. De regeling maakt
onderscheid tussen onderhoud en verbetering. Er is sprake van onderhoudsuitgaven indien de
uitgaven worden gedaan om de eenheid of het complex in dezelfde technische en bouwkundige
staat te houden. Investeringen voor verbetering betreffen de uitgaven met als doel het technisch
of functioneel verbeteren van een verhuurbare eenheid, dan wel complex. Onderhoudsuitgaven
worden in het resultaat verwerkt, uitgaven die kwalificeren als verbetering worden als onderdeel
van de kostprijs van het vastgoed verwerkt.
Tot 2019 hanteerde OFW een ander onderscheid tussen onderhoudsuitgaven en investeringen.
De verbeteringen werden alleen geactiveerd indien er een extra opbrengst (huurverhoging)
tegenover stond. Daarnaast werden alle grootschalige moderniseringen geactiveerd. Alle overige
onderhoudsuitgaven werden ten laste van het resultaat verwerkt. De overgang naar deze nieuwe
definities is aangemerkt als een stelselwijziging. Deze is verwerkt als stelselwijziging in
overenstemming met RJ 140 "Stelselwijzigingen", met dien verstande dat gebruik is gemaakt van
de overgangsbepaling om in afwijking van RJ 140 "Stelselwijziging" deze stelselwijziging
prospectief te verwerken. Om deze reden zijn de vergelijkende cijfers van de balans ultimo 2019
en de winst- en verliesrekening over 2019 niet aangepast. De stelselwijziging voor onderhoud en
investeringen heeft geen financiële impact omdat, OFW reeds in het boekjaar 2019 al volgens de
nieuwe Richtlijn heeft gehandeld.
Schattingswijziging
Bepaling marktwaarde in verhuurde staat
Bij de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat wordt voor woningen en garages gebruik
gemaakt van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Het
handboek voor de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2020 is gewijzigd ten opzichte
van het handboek dat per 31 december 2019 werd gehanteerd. Hierdoor is er sprake van
schattingswijzigingen. In het verloopoverzicht bij de post 2.1 vastgoed in exploitatie is een
toelichting opgenomen.
Continuïteit van de activiteiten
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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
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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.
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 schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen
met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de
looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
OFW heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een
terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de
terugkoop binnen één jaar plaatsvindt, is de verplichting onder de kortlopende schulden
verantwoord.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
(indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.
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.
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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 winsten-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
OFW past hedgeaccounting toe op basis van generieke documentatie. 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 winsten-verliesrekening verwerkt.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan
het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing
op de bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het
vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het
bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van stichting OFW.
De marktwaarde is als volgt te definiëren
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden
overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang
zouden hebben gehandeld.
Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd.
Om een inschatting van de marktwaarde te maken, wordt onder andere gebruikgemaakt van
taxaties. De vraag is wat de nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte de
opdrachtgever het waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de
marktwaarde en de aan de taxateur opgelegde norm op het gebied van kennis en uitvoering,
wordt in de markt de nauwkeurigheid van de waardering geacht te liggen binnen een
bandbreedte van 10 procent plus en min de waarde.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
Software wordt gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
Vastgoedbeleggingen
Vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de
eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde,
die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).
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Stichting Oost Flevoland Woondiensten hanteert de basisversie van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde voor woongelegenheden en garages. In de basisversie
wordt de waardering van het vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde
herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een
onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de
herwaarderingsreserve en de overige reserves.
Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het
risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde
bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een
taxateur (i.e. full-versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand
zou zijn gekomen.
Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie
plaats. Daarbij wordt door vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basis versie
een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen acceptabele bandbreedte van de full-versie
uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn
vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze
jaarrekening.
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2020 bedraagt deze grens € 737,14 (2019: € 720,42).
Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de
huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, 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 staatssteun voor toegelaten instellingen.
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde:
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het
vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de
marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing.
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de
waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage
2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde’).
Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie
voor woningen, garages en studenteneenheden en de full-versie voor BOG/MOG/ZOG
gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt
verwezen naar de toelichting op de balans.
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in
exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de
wijziging zich voordoet
Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De
herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de
reserve betrekking op heeft. Bij de vorming van de herwaarderingsreserve wordt geen rekening
gehouden met belastingen.
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De herwaarderingsreserve is per waarderingscomplex bepaald aan de hand van het positieve
verschil van de marktwaarde ten opzichte van de vervaardigings- of verkrijgingsprijs. De
oorspronkelijke verkrijging- en vervaardigingsprijs van de per 1 januari 2015 aanwezige materiële
activa is herleid door, rekening houdend met de in mindering gebrachte afschrijvingen en
waardeveranderingen, terug te rekenen naar het jaar 2005.
Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts
geactiveerd indien ze de gebruiksduur van het vastgoedobject verlengen. De overige
onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een
financieringstransactie worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de
korting. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de
periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten
laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve
betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische
kostprijs.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten
behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis
van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering
geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch
niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen
van Stichting OFW. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil
gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die
feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming.
Wanneer Stichting OFW geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende
deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen
van de omvang van deze voorziening, wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de
deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

91

Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover
het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden.
Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde.
Voor een overzicht van de latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de toelichting bij
punt 4.2.
Leningen u/g
De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vlottende activa
Voorraden
Overige voorraden
De overige voorraden worden 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. Als de gronden ontwikkelposities een zodanige waardevermindering ondergaan dat de opbrengstwaarde
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.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd ‘Financiële
instrumenten’.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
banken onder de kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de
waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met
betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord
als kosten of opbrengsten.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante 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
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-

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
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern
gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan
richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting
is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de
formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. Verwachte verliezen als gevolg van
onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in
mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren.
Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex
overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt
in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan
deze investering toe te rekenen marktwaarde.
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële
en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze
verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. De belastinglatentie heeft
betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering.
De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde.
Voor een overzicht van de latente belastingverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting bij
punt 4.2.
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
Voor de op de balansdatum bestaande verplichtingen voor jubileumuitkeringen is een
voorziening onder de kortlopende schulden gevormd ter grootte van het naar verwachting in de
toekomst verschuldigde bedrag.
De waardering van overige kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële
instrumenten’.
Grondslagen ter bepaling van het resultaat
Huuropbrengsten
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden
gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het
niet-DAEB-vastgoed. De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een
maximum. Voor het verslagjaar 2020 bedroeg dit maximumpercentage voor huurders met een
huishoudinkomen tot € 43.574, 5,1% en voor huurders met een huishoudinkomen van meer dan
€ 43.574, 6,6%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd
in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen
terugbetalingsverplichting geldt.
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Opbrengsten en lasten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de
diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten.
Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte
servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop
de servicekosten betrekking hebben.
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van vastgoed
- kosten Klant Contact Centrum
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
Lasten onderhoudsactiviteiten
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten.
Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De
systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
De waardering van overige kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële
instrumenten’.
Onder onderhoudslasten 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. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de
werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de
balans opgenomen verplichtingen.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit
toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of
onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:
- onroerendezaakbelasting
- verzekeringskosten
- verhuurderheffing
- heffing saneringssteun
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
Totaal van netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille
Het totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de
behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte).
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan
door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met
betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het
verslagjaar.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van
de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.
Opbrengsten en kosten overige activiteiten
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van
overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op
basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de
restwaarde is bereikt.
De afschrijvingen zijn gespecificeerd onder de “Overige toelichtingen op de winst- &
verliesrekening”. De systematiek van toerekening aan de verschillende activiteiten is toegelicht in
deze waarderingsgrondslagen onder “Toerekening baten en lasten”.
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in
“Overige toelichtingen op de winst & verliesrekening”.
Overige organisatiekosten
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden
zijn gespecificeerd in “Overige toelichtingen op de winst- & verliesrekening”. De systematiek van
toerekening aan de verschillende activiteiten is toegelicht in deze waarderingsgrondslagen onder
“Toerekening baten en lasten”.
Leefbaarheid
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en
wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het
verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van
vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar
te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over
specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen
die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de
uitgaven en periode van vervaardiging.
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Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winsten-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening
gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende
belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst
betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de
Belastingdienst opgezegd. Stichting OFW heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december
2018 liep de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst
(VSO2) af.
Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet
vóór 1 december is opgezegd. Stichting OFW heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en
VSO 2 de fiscale positie ultimo 2020 en het fiscale resultaat 2020 bepaald. Doordat jurisprudentie
inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk
te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting.
Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke
en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het
resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting OFW
geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruikgemaakt
van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de
werkelijke activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een
verdeelsleutel te hanteren op basis van het aantal FTE’s.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten. De directe methode ter splitsing van de operationele kasstromen geeft
een beeld van de ontvangsten en uitgaven zoals die zich werkelijk in de bedrijfsactiviteiten
voordoen. 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.
Scheiding DAEB en niet-DAEB
In de toelichting zijn de volgende overzichten opgenomen: Balans DAEB per 31 december 2020,
balans Niet-DAEB per 31 december 2020, Winst- en verliesrekening DAEB over 2020, Winst- en
verliesrekening Niet-DAEB over 2020, kasstroomoverzicht DAEB over 2020 en kasstroomoverzicht
Niet-DAEB over 2020. Bij de opstelling van deze overzichten zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd.
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-

de toerekenbare baten en lasten, kasstromen en balansposten zijn direct verantwoord bij
de DAEB- respectievelijk niet-DAEB-tak.
directe baten en lasten, kasstromen binnen een gecombineerd complex van DAEB- en
niet-DAEB zijn op basis van het aantal verhuureenheden per categorie verdeeld.
niet direct toerekenbare baten en lasten, kasstromen en balansposten zijn verdeeld op
basis van de verhouding van het gehele bezit. De verhouding is 99% DAEB en 1% nietDAEB.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1 Immateriële vaste activa
1.1 Software
Totaal
Stand 1 januari 2020:
Verkrijgingprijzen
Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere
waardeverminderingen)
Boekwaarde

872
-509
363

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen desinvesteringen

0

Afschrijvingen

-208

Saldo

-208

Stand per 31 december 2020:
Verkrijgingprijzen
Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere
waardeverminderingen)
Boekwaarde per 31 december 2020

872
-717
155

Software wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De
levensduur van 4 tot 5 jaar wordt hierbij gehanteerd.
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2 Vastgoedbeleggingen
2.1 Vastgoed in exploitatie
DAEBNietvastgoed
DAEB
in
vastgoed
exploiin
tatie
exploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2020:
Aanschafprijs

386.168

4.786

390.954

Cumulatieve herwaarderingen

239.660

664

240.324

-5.485

0

-5.485

620.343

5.450

625.793

0

0

0

1.093

0

1.093

Overboeking naar voorraden

-1.552

0

-1.552

Omlabelling van Niet DAEB naar DAEB
Desinvesteringen
Aanpassing marktwaarde

97
-2.289
34.586

-97
-210
247

0
-2.499
34.833

Totaal mutaties 2020

31.935

-60

31.875

Stand per 31 december 2020:
Aanschafprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen

385.651
271.505
-4.878

4.676
714
0

390.327
272.219
-4.878

Boekwaarde per 31 december 2020

652.278

5.390

657.668

Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde per 1 januari 2020

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen-oplevering nieuwbouw
Investeringen-uitgaven na eerste verwerking

Hypothecaire zekerheden
Het sociaal vastgoed in exploitatie is geheel gefinancierd met leningen onder borging van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW heeft hierbij het recht van eerste
hypotheek. Voor deze borgstelling wordt door het WSW een obligo per lening gevraagd. Als
gevolg hiervan zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met geborgde leningen
zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar bestaande
obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen”
opgenomen.
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Marktwaarde
De mutatie van de marktwaarde in verhuurde staat in 2020 laat het volgende beeld zien.

Marktwaarde per 31-12-2019
Verschillen door wisselen van software
Desinvesteringen
Autonome ontwikkelingen
Parameter wijzigingen
Methodische wijzigingen
Wijzigingen in bezitsgegevens
Wijzigingen door taxatie
Investeringen
Objecten verplaatst tussen complexen
Marktwaarde per 31-12-2020

625.793
-7.108
-4.385
18.119
43.103
6.596
-22.126
-2.542
0
216
657.666

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde
in verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting (RTIV). Bij het bepalen van de marktwaarde van het woningbezit en de garages is
de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn
conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het
waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door
een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur.
Voor de waardering van de marktwaarde van het BOG, MOG en ZOG is een ter zake deskundige
externe taxateur ingeschakeld (full-versie). Deze taxateur staat ingeschreven bij het Nederlands
Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor de
Autoriteit woningcorporaties.

De volgende disconteringsvoet is bij het basisscenario gebruikt voor de verschillende categorieën
onroerende zaken.

Type vastgoed

Disconteringsvoet

Eengezinswoningen

6,03-6,92%

Meergezinswoningen

6,15-6,99%

Studenteneenheden

6,25-6.69%

Garages

7,02%

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van
de macro-economische parameters.
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Parameters
woongelegenheden

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
E.V.

Prijsinflatie

1,40%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,00%

2,00%

Loonstijging

2,50%

1,40%

1,95%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Bouwkostenstijging

3,50%

3,00%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Leegwaardestijging

9,30%

5,70%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud
per vhe-EGW

6221.810

6221.810

6221.810

6221.810

6221.810

6221.810

6221.810

Instandhoudingsonderhoud
per vhe-MGW

4341.747

4341.747

4341.747

4341.747

4341.747

4341.747

4341.747

Instandhoudingsonderhoud
per vhe-onzelfstandige
studenteneenheid

3531.335

3531.335

3531.335

3531.335

3531.335

3531.335

3531.335

Beheerkosten-EGW

458

458

458

458

458

458

458

Beheerkosten-MGW

450

450

450

450

450

450

450

Beheerkostenstudenteneenheid

423

423

423

423

423

423

423

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

Verhuurderheffing als
percentage van de WOZwaarde

-

0,526%

0,527%

0,501%

0,502%

0,502%

0,501%

Huurstijging boven
prijsinflatie voorgaand jaar
– zelfstandige eenheden

-

1,2%

1,2%

1,0%

0,5%

0,5%

0,5%

Huurstijging boven
prijsinflatie voorgaand jaar
– onzelfstandige eenheden

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Huurderving als percentage
van de huursom

-

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Verkoopkosten bij
uitponden, als percentage
van de leegwaarde

-

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

Belastingen, verzekeringen
en overige lasten als
percentage van de WOZwaarde (exclusief
gemeentelijke tarieven
2019, uitgedrukt in een
percentage van de WOZwaarde)
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Als achterstallig onderhoud zijn kosten voor het verwijderen van asbest meegenomen. Hiervoor
is een planning per complex opgesteld.
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basis- en full-versie van het waarderingshandboek
gehanteerd. Voor de full-versie zijn de variabelen in de berekening conform het
waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden.
Markthuurstijging
De markthuur voor bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed is verkregen
door de comparatieve methode. Voor de vaststelling van de markthuur van zorg-onroerend goed
(intramurale complexen) is in specifieke gevallen aansluiting gezocht bij de normatieve
huisvestingscomponent (NHC) horende bij de zorgzwaartepakketten die door de zorgexploitant
in het complex geleverd wordt.
Exit yield
Voor alle BOG-, ZOG-, en MOG-complexen is een inschatting gemaakt van de exit yield. Hierbij is
de huursituatie in jaar 15 (hoogte huur, ingeschatte resterende contractperiode) leidend en is
afhankelijk van de bestemming rekening gehouden met alternatieve aanwendingsmogelijkheden,
verouderingseffecten of in de kasstroom opgenomen correcties voor investeringen en/of
correctief onderhoud.
Disconteringsvoet
Voor het bepalen van de disconteringsvoet wordt de IRS 10 jaars genomen, zoals deze geldt op
het moment van de waardebepaling. De rentevoet wordt verhoogd met een risico-opslag ter
compensatie van het onroerend goed risico alsmede het vastgoedrendement waartoe het object
behoort en een risico-opslag voor de in te schatten exploitatierisico’s die specifiek voortvloeien
uit het gebied waar het object in is gelegen. De disconteringsvoet per object varieert van 6,03%
tot 7,02%.
Mutatie- en verkoopkans
De mutatiekans is ingeschat en hangt onder meer samen met de verhouding van de actuele
huurinkomsten ten opzichte van de ingeschatte markthuur op peildatum, het bouwjaar van het
object en – ingeval van intramurale zorgcomplexen- of er sprake is van een duurzame
zorgexploitatie. Ten aanzien van de mutatiekans is vastgehouden bij de mogelijke scenario’s na
afloop van het contract.
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit
vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één
geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum
of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen
dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De
waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel
van de volgende indeling bepaald:
Locatie (postcode)

Type

Bouwjaar

Dronten 8251

Eengezinswoning

1960 – 1969

Dronten 8252

Meergezinswoning

1970 – 1979

Dronten 8253

Studenteneenheid

1980 – 1989

Dronten 8254

Zorgeenheid (extramuraal)

1990 – 1999

Dronten 8255

Bedrijfsonroerendgoed

2000 – 2009

Dronten 8256

Maatschappelijk onroerend goed

2010 – 2019

Garagebox
Zorgvastgoed (intramuraal)
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Beleidswaarde
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van OFW en beoogt inzicht te geven in de
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie. Onder de beleidswaarde wordt verstaan; de
contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende
eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen, uitgaande van het beleid van OFW.
De beleidswaarde wordt bepaald middels de Discounted Cash Flow (DCF-) methode.
De beleidswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2020 €
348.764 De beleidswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december
2020 € 4.272.
Bij het bepalen van de beleidswaarde is het waarderingshandboek gehanteerd. De berekening
van de beleidswaarde kent als startpunt de marktwaarde. De grondslagen voor de beleidswaarde
van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen
overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde. De beleidswaarde wordt
bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te voeren in de uitgangspunten van de
berekening van de marktwaarde. Deze aspecten zijn:
- beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het doorexploiteerscenario
gehanteerd. Hierbij wordt uitgegaan van eeuwigdurende looptijd voor de bepaling van de
eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de
gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen. Deze is daarmee
niet langer als vrijheidsgraad toegepast;
- betaalbaarheid: de markthuur wordt vervangen door de beleidshuur;
- kwaliteit: de marktnorm voor onderhoud wordt vervangen door de onderhoudsnorm van
de woningcorporatie;
- beheer: de marktnorm voor beheer wordt vervangen door de beheernorm van de
woningcorporatie.
Onderstaand is de bepaling van de beleidswaarde visueel weergegeven:

De beleidswaarde van BOG/ZOG/MOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus
verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.
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OFW heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de bepaling van de beleidswaarde.

STREEFHUUR

Streefhuur is gebaseerd op het huurbeleid van
OFW, gerelateerd aan de aftoppingsgrenzen van
de huurtoeslag, 71% van de maximaal redelijke
huur

PLANMATIG ONDERHOUD

Gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning
van de komende 15 jaar per complex

MUTATIE- EN REPARATIEONDERHOUD

Gebaseerd op de begrote kosten voor reparatieen mutatie-onderhoud en verdeeld naar rato van
het planmatig onderhoud

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD

Conform marktwaardeberekening € 4.156 per
woning met asbest.

BEHEERLASTEN

€ 850 per woning, per jaar. Dit zijn de
beheerlasten inclusief zakelijke lasten en exclusief
verhuurderheffing

VERHUURDERHEFFING

Conform marktwaardeberekening, op basis van
de huidige tarieven voor de verhuurderheffing

DISCONTOVOET

Conform marktwaardeberekening

De aansluiting tussen de marktwaarde en de beleidswaarde kan als volgt worden weergegeven:

Marktwaarde per 31-12-2020
Afslag vanwege beschikbaarheid
(doorexploiteerscenario)
Afslag vanwege betaalbaarheid (beleidshuur)

DAEB- vastgoed

Niet-DAEB
vastgoed

€

€

652.277

5.389

44.674

158

-297.489

-1.223

Afslag vanwege kwaliteit (onderhoud)

-36.395

-63

Afslag vanwege beheer (beheerskosten)

-14.303

11

Beleidswaarde per 31-12-2020

348.764

4.272
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2.2 Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Stand per 1 januari 2020:
-

Aanschafprijs

-

Cumulatieve herwaarderingen

1.451
182

Boekwaarde per 1 januari 2020

1.633

Mutaties
Desinvesteringen
-

aanschafwaarde

-

cumulatieve herwaarderingen

-153
-2

Overige waardeverminderingen en terugneming daarvan

194

Totaal mutaties 2020

39

Stand per 31 december 2020:
Aanschafprijs

1.298

Cumulatieve herwaarderingen

374

Boekwaarde per 31 december 2020

1.672

De waardering van de VOV-woningen is gebaseerd op de gerealiseerde waardeontwikkeling van
woningen in 2020.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2020

2019

10

11

Terugkopen boekjaar

1

1

Aantal eenheden per 31 december

9

10

Aantal eenheden per 1 januari
Verkopen boekjaar

Bij de contracten gebaseerd op het “Koopgarant”-principe geldt dat er sprake is van verleende
kortingen tussen 10,2% en 11,5%. Daarnaast heeft OFW een terugkoopverplichting. Het aandeel
in de waardeontwikkeling van de woningen ligt tussen de 15,7% en 16,9% in 2020.
2.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Stand per 1 januari 2020:
Cumulatieve vervaardigingsprijs

2.847

Cumulatieve waardeverminderingen

2.539

Boekwaarde per 1 januari 2020

308

104

Mutaties
Investeringen

7.834

Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie

4.672
4.672

Overboeking vanuit voorziening onrendabele investering
Waardeverminderingen

-4.704
3.130

Cumulatieve vervaardigingsprijs

6.009

Cumulatieve waardeverminderingen

-2.571

Boekwaarde per 31 december 2020

3.438

3 Materiële vaste activa
3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Bedrijfsgebouwen

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

2.430

4.212

1.013

7.655

-1.140

-4.161

-957

-6.258

1.290

51

56

1.397

15

0

119

134

Desinvesteringen

0

0

-33

-33

Afschrijvingen desinvesteringen

0

0

29

29

Afschrijvingen

-125

-30

-40

-195

Saldo

-110

-30

75

-65

2.445

4.212

1.099

7.756

-1.265

-4.191

-968

-6.424

1.180

21

131

1.332

Stand 1 januari 2020:
Verkrijgingprijzen
Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere
waardeverminderingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
Investeringen

Stand per 31 december 2020:
Verkrijgingprijzen
Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere
waardeverminderingen)
Boekwaarde per 31 december 2020

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.
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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.

4 Financiële vaste activa
4.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De samenstelling van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is hierna opgenomen:
Deelnemingen in groeps
maatschappijen
Stand per 1 januari 2020:

100

Mutaties:
Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen
Stand per 31 december 2020

0
100

4.2 Latente belastingvorderingen en -schulden
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 had 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 2019 en derhalve van toepassing op het jaar 2020. 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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Latente belastingvorderingen
De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt:
Latente belasting-vorderingen
Stand per 1 januari 2020:

684

Mutaties in het boekjaar:
Afboeking ten laste van het resultaat
Mutatie overige tijdelijke verschillen
Stand per 31 december 2020

20
704

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 € 464
(contante waarde, netto-rente 0,5%) gevormd. Van de latente belastingvordering is een bedrag
van € 29 (2019: € 28) naar verwachting verrekenbaar binnen één jaar. De nominale waarde van
deze latentie bedraagt € 484. De gemiddelde looptijd bedraagt 9 jaar.
Voor het deel van het vastgoed waarvan de fiscale boekwaarde hoger is dan de
bedrijfseconomische boekwaarde en de fiscale bodemwaarde nog niet bereikt is en zolang de
fiscale bodemwaarde hoger is dan de bedrijfseconomische boekwaarde, wordt een actieve
belastingvordering gevormd. In dat geval is sprake van tijdelijke verrekenbare verschillen die
geen eeuwigdurend karakter hebben. De hoogte van de contante waarde (netto-rente 0,5%) van
deze actieve belastingvordering bedraagt € 240 (2019: € 330). De gemiddelde looptijd bedraagt 5.
Latente belastingschuld
Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed bedraagt
nominaal € 164 miljoen. De fiscale waarde van dit vastgoed is lager dan de boekwaarde. Dit heeft
betrekking op vastgoed dat naar verwachting de komende jaren blijvend wordt verhuurd,
waardoor het niet fiscaal afwikkelt. De fiscale waarde van dit vastgoed betreft een bedrag van €
494 miljoen. De boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 658 miljoen.
De latente belastingschuld bedraagt nominaal € 41 miljoen (zijnde 25% over het verschil tussen
fiscale waarde en boekwaarde). Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is sprake
van fiscale faciliteiten die het mogelijk maken dat latenties na afloop van de levensduur worden
doorgeschoven naar nieuw vastgoed. In het geval dat het zeer waarschijnlijk is dat voor het
betreffende vastgoed geen fiscale afwikkeling gedurende de levensduur zal plaatsvinden, wordt
rekening gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de voorgenomen wijze van realisatie
na afloop van de levensduur. Dit betekent dat de contante waarde van de latentie door de zeer
lange periode tot het moment van afwikkeling naar nihil tendeert.
Fiscaal wordt een ‘voorziening onderhoud’ gevormd. De onderhoudsvoorziening op de fiscale
balans bedraagt € 3.323 (2019 € 3.384). De latente belastingverplichting bedraagt, contant
gemaakt (netto-rente 0,5%), € 816. Dit is gebaseerd op een tarief van 25% . De nominale waarde
van deze latentie bedraagt € 831. Onder de post 9.2 ‘Voorziening latente belastingverplichtingen’
is dit bedrag opgenomen. De gemiddelde looptijd bedraagt vier jaar.
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4.3 Leningen u/g
Stand per 1 januari 2020:
Aanschaffingsprijs

642

Cumulatieve waardeverminderingen

0

Boekwaarde

642

Mutaties in het boekjaar:
Verstrekkingen

66

Aflossingen

21

Waardeveranderingen

0

Saldo

45

Stand per 31 december 2020
Aanschaffingsprijs

687

Cumulatieve waardeverminderingen

0

Boekwaarde

687

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 2020 zijn drie startersleningen
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 € 700 zekerheden verkregen in de vorm van Nationale Hypotheek Garantie. De looptijd van
de leningen is 30 jaar.

5 Voorraden
5.1 Overige voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop
Af: voorziening verwacht verliezen

2020

2019

1.552

1.748

-121
1.431

1.748

In totaal zijn er ultimo 2020 7 woningen en 13 studentenwoningen (2019: 14 woningen)
verantwoord als vastgoed bestemd voor verkoop. De verwachting is dat de woningen met een
boekwaarde van € 1.431 binnen een jaar worden verkocht. De verwachte opbrengst bedraagt €
1.733.
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6 Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren
2020

2019

Actieve contracten

290

400

Niet actieve contracten

277

266

567

666

218

260

349

406

2020

2019

0

0

0

0

2020

2019

Overige vorderingen op huurders

8

97

Te ontvangen verkoop woning

0

0

8

97

2020

2019

150

181

93

136

0

42

243

359

2020

20219

3.726

3.554

0

0

3.726

3.554

Af: voorziening voor oninbaarheid

6.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Vorderingen op groepsmaatschappijen

6.3 Overige vorderingen

6.4 Overlopende activa
Vooruitbetalingen
Te ontvangen schade-uitkeringen
Overig

7 Liquide middelen
Vrij opneembare banktegoeden
Kasgelden
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8 Eigen vermogen
8.1 Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
2020

2019

163.721

153.034

42.339

59.615

2.315

3.046

Niet-gerealiseerde waardestijging van de
marktwaarde

-34.017

-51.974

Stand per 31 december

174.358

163.721

Stand per 1 januari
Winstdeling boekjaar
Realisatie uit hoofde van verkoop

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 over 2020 van €
42.339 (2019: € 59.615) is toegevoegd aan de overige reserves.
8.2 Herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve
DAEB
vastgoed
in exploitatie

Boekwaarde per 1 januari 2020

239.660

Herwaarderingsreserve
nietDAEB
vastgoed
in exploitatie

-2.135

-180

Toename uit hoofde van stijging van de marktwaarde

33.978

39

271.503

Totaal
2019

641 240.301

Realisatie uit hoofde van verkoop

Boekwaarde per 31 december 2020

Totaal
2020

191.373
-2.315
-3.046
34.017

51.974

500 272.003

240.301
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9 Voorzieningen
9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Stand per 1 januari

2020

2019

6.284

8.705

0

4.052

-4.172

-6.473

2.112

6.284

Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Looptijd voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
< 1 jaar: € 2.112
> 1 jaar: € 0

9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
2020

2019

702

1.590

Dotatie ten laste van resultaat

114

-888

Stand per 31 december

816

702

Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 4.2 van de toelichting.

10 Langlopende schulden
10.1 Schulden aan banken
2020

2019

Schulden aan banken

212.640

221.035

Af: aflossingsverplichting komend jaar

-26.334

-18.895

Stand per 1 januari

186.306

202.140

23.000

18.500

0

-500

-26.334

-26.395

10.587

-7.439

7.253

-15.834

209.306

212.640

Mutaties in boekjaar:
Nieuw opgenomen leningen
Mutatie roll-overlening
Aflossingen
Mutatie kortlopend deel
Saldo
Schulden aan banken
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Af: aflossingsverplichting komend jaar

-15.747

-26.334

Stand per 31 december

193.559

186.306

Marktwaarde per 31 december

301.437

287.818

1-5 jaar

37.945

39.162

> 5 jaar

155.614

147.144

Looptijd van:

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen:
Schulden / leningen krediet
instellingen
Vastrentende leningen

151.806

Variabel rentende leningen

38.500

Basisrenteleningen

19.000

Stand per 31 december 2020

209.306

De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het
renteherzieningsmoment. Voor een overzicht van deze renteherzieningsmomenten wordt
verwezen naar punt 12 van de toelichting. Het risico van deze leningen betreft:
-

op het moment van renteherziening indien die hoger dan wel lager is dan de oude
contractrente,
de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe
lening met een hogere dan wel lagere rente.

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een
basisrente en een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de
leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste
minimale looptijd 5 jaar bedraagt. Na 5 jaar dient een nieuwe liquiditeitsopslag met de bank
overeengekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt
tussen 0,16% en 0,36%. De liquiditeitsopslag van twee basisrenteleningen is tot het einde van het
contract gefixeerd.
Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van renteinstrumenten, bedraagt 2,4% (2019: 2,7%).
De rente van de variabel rentende leningen (zogeheten roll-over leningen) zijn alle gebaseerd op
1-maands, 3-maands en 6-maands Euribor. De rente van de roll-over leningen kent een spread
van 9 tot en met 38 punten boven Euribor.
Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen bedraagt €
211 miljoen (2019: € 214 miljoen) is 100% (2019: 100%).
Over het boekjaar beliep de rentelast inzake de renteswaps € 1.264 (2019: € 1.367).
Gecombineerd met de rentelast over de leningenportefeuille ad € 5.664 (2019: € 6.156) bedraagt
de effectieve vermogenskostenvoet 3,3% (2019: 3,5%).
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Looptijd
De duration (gewogen gemiddelde rentetypische looptijd) van de leningenportefeuille bedraagt
ultimo 2020 13,0 jaar (2019: 11,5 jaar).
Marktwaarde
De marktwaarde van de leningen ten bedrage van € 301,437 (2019: € 287,818) is de waarde van
de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele
rentetarieven.
10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Stand per 1 januari 2020

2020

2019

1.603

1.599

-153

-149

162

153

1.612

1.603

Mutaties 2020:
Verminderingen a.g.v. terugkoop
Waardemutatie terugkoopverplichting
Stand per 31 december 2020

OFW heeft ultimo 2020 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake
9 woningen (2019: 10 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 derden.
10.3 Overige schulden
2020

2019

3.464

3.617

4

-9

-28

-28

Vrijval premie herfinanciering

-116

-116

Saldo

-140

-153

3.324

3.464

< 1 jaar

245

240

1-5 jaar

551

584

> 5 jaar

2.528

2.640

Stand per 1 januari
Mutaties:
Storting/terugbetaling waarborgsommen
Vrijval subsidie educatief centrum

Stand per 31 december

Looptijd van:
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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 31-12-2020 bedraagt het saldo van de herfinancieringspremie € 1,9 miljoen (31-12-2019: € 2,1
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. Per 31 december 2020 bedraagt deze post € 1,3 miljoen (31-12-2019:
€ 1,3 miljoen).
Aan huurders op de campus van de Aeres-hogeschool wordt bij nieuwe verhuring een
waarborgsom van één maandhuur in rekening gebracht. Over deze waarborgsom wordt geen
rente vergoed. Per 31 december 2020 bedraagt het totaal van de waarborgsommen € 0,1 miljoen
(31-12-2019: € 0,1 miljoen).

11 Kortlopende schulden
11.1 Schulden aan banken

Kortlopend deel langlopende schulden

2020

2019

15.747

26.334

15.747

26.334

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2020 € 1,5
miljoen (2019: € 2,5 miljoen) en de rente 3-maands Euribor plus 1,05 procent.

11.2 Schulden aan groepsmaatschappijen

Schulden aan groepsmaatschappijen

2020

2019

0

0

0

0

11.3 Schulden ter zake van belasingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen
2020

2019

1.144

1.062

854

713

Loonheffing

79

62

Pensioenpremie

46

74

2.123

1.911

Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
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11.4 Overlopende passiva
2020

2019

2.647

2.830

0

282

1.115

1.051

Vooruit ontvangen bedragen verbouwing

120

0

Te betalen vakantiedagen / jubilea

147

117

47

40

180

200

94

186

4.350

4.706

Niet vervallen rente op leningen
Nog te betalen rente en aflossing
Vooruit ontvangen huren

Te betalen accountantskosten
Te verrekenen servicekosten
Overige

12 Financiële instrumenten
Algemeen
OFW maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten
die de stichting blootstelt aan marktrisico, reële waarderenterisico, 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 € 1,3 miljoen, bestaande uit de
financiële vaste activa exclusief latente belastingvorderingen (€ 0,7 miljoen) en de vorderingen op
korte termijn (€ 0,6 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 € 42 miljoen. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft
OFW interest rate swaps afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste
rente.

115

Rentederivaten
OFW heeft renterisico’s afgedekt door het afsluiten van een aantal rente-instrumenten. Dit
betreft:
- 5 renteswaps (‘plain vanilla’)
- 3 basisrenteleningen
Renteswaps
Ultimo 2020 heeft de toegelaten instelling de volgende renteswaps:
Startdatum
01-12-2009

Eind
datum

Bedrag

01-12-2021

€ 5 mln.

Vaste Variabele Tegenrente rente
partij
4,5775% Euribor

ING

(3-maands)
01-03-2011

01-03-2023

€ 5 mln.

4,14% Euribor

01-09-2011

01-09-2021

€ 5 mln.

4,15% Euribor

(6-maands)
(6-maands)
01-11-2012

02-11-2026

€ 7,5 mln.

2,745% Euribor

01-07-2014

01-07-2025

€ 7,5 mln.

2,955% Euribor

(6-maands)
(6-maands)

Hedge
Roll-over NWB
€ 5 mln.

ABNAMRO

Roll-over BNG

ABNAMRO

Roll-over BNG

ABNAMRO

Roll-over BNG

Rabobank

Roll-over NWB

€ 5 mln.
€ 5 mln.
€ 7,5 mln.
€ 7,5 mln.
(2 x € 3,75 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 betaalt) 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 2020 heeft OFW voor € 19,0 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. 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.
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Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er als volgt uit:

Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 12 procent in 2021. Hiermee blijft het
rentersico binnen de gestelde norm van 15% van de leningenportefeuille.
Indien de rente per 31 december 2020 met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen
constant blijven, zal de rentelast met € 2,1 miljoen (2019: € 2,1 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 kredietinstellingen
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

41%

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

37%

Overige bankinstellingen

20%

Financiële instellingen (niet zijnde banken)
Totaal

2%
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 kredietinstellingen bedraagt ultimo 2020 € 297
miljoen en is daarbij gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief
interestderivaten) gebruikmakend van de actuele rentes.
De reële waarde van de effectieve renteswaps per 31 december 2020 bedraagt € 4,4 miljoen
negatief (2019: € 5,4 miljoen negatief) en is opgenomen bij Financiële instrumenten.
De reële waarde van de overige langlopende schulden (w.o. de terugkoopverplichting inzake
verkocht onder voorwaarden) benadert de boekwaarde ervan.

13 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van
woningen tot een bedrag van € 9,9 miljoen.
Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw
De obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2020 € 7,7
miljoen (2019: € 8,1 miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85 %
(2019: 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.
Borgstelling
De langlopende schulden per 31 december 2020 van OFW zijn voor een bedrag van € 209 miljoen
(2019 € 213 miljoen) geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
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Toelichting op de winst- en verliesrekening

14 Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
14.1 Huuropbrengsten
2020

2019

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen

28.603

28.308

4.135

4.179

32.738

32.487

301

298

14

113

32.423

32.076

Woningen en woongebouwen

136

142

Onroerende zaken, niet woongelegenheden

201

202

337

344

Af: huurderving wegens leegstand

0

0

Af: huurderving wegens oninbaarheid

0

0

337

344

Totaal huuropbrengsten

32.760

32.420

Huurderving in % van de netto huur

0,91%

0,91%

Huurachterstand in % van de netto huur

1,06%

1,24%

Onzelfstandige woongelegenheden en onroerende
zaken, niet woongelegenheden

Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in
exploitatie

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in
exploitatie

De netto huur is per 1 juli 2020 verhoogd met gemiddeld1,6% (2019: 1,3%).
Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd.
14.2 Opbrengsten servicecontracten
2020
Overige goederen, leveringen en diensten
Derving wegens leegstand en oninbaarheid
Totaal opbrengsten servicecontracten

2019
1.419

1.366

68

67

1.351

1.299
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14.3 Lasten servicecontracten
2020

2019

Overige goederen, leveringen en diensten

965

933

Totaal lasten servicecontracten

965

933

14.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
2020
Toegerekende personeelskosten

2019
1.509

1.334

Toegerekende overige organisatiekosten

788

496

Toegerekende afschrijvingen

129

150

2.426

1.980

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten
14.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
2020

2019

Onderhoudslasten (niet-cyclisch)

1.344

1.044

Onderhoudslasten (cyclisch)

4.995

3.950

Toegerekende personeelskosten

1.676

1.561

Toegerekende overige organisatiekosten

665

699

Toegerekende afschrijvingen

194

234

8.874

7.488

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
2020

2019

Specificatie onderhoudslasten DAEB
Onderhoudslasten (niet-cyclisch)

1.306

1.039

Onderhoudslasten (cyclisch)

4.970

3.905

Toegerekende personeelskosten

1.660

1.482

Toegerekende organisatiekosten

651

752

Toegerekende afschrijvingen

194

234

8.781

7.412

Sub-totaal onderhoudsactiviteiten DAEB
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Specificatie onderhoudslasten niet-DAEB
Onderhoudslasten (niet-cyclisch)

37

4

Onderhoudslasten (cyclisch)

26

44

Toegerekende personeelskosten

16

15

Toegerekende organisatiekosten

14

13

0

0

93

76

8.874

7.488

Toegerekende afschrijvingen
Sub-totaal onderhoudsactiviteiten niet-DAEB
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
14.6 Overige directe operationele lasten exploitatiebezit
2020
Verzekeringen

2019
162

123

OZB

1.282

1.240

Verhuurderheffing

3.434

3.118

0

0

34

36

4.912

4.517

Heffing saneringssteun
Bijdrage toezicht AW en huurcommissie
Totaal overige directe operationele lasten
exploitatiebezit

15 Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
2020

2019

DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: toegerekende organisatiekosten
Verkoopresultaat DAEB bestaand bezit

5.377

5.524

-262

-233

-4.089

-4.899

-114

-85

912

307

506

343

-6

0

-370

-311

-1

-1

129

31

1.041

338

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: toegerekende organisatiekosten
Verkoopresultaat niet-DAEB bestaand bezit
Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
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Aantal verkochte eenheden bestaand bezit;
-

DAEB woningen

31

35

-

DAEB niet-woongelegenheden

0

0

-

Niet-DAEB woningen

1

2

-

Niet-DAEB garages/overig bezit

2

0

16 Totaal van waardeverandering vastgoedportefeuille
16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2020

2019

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen
Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

-519

-4.247

222

197

-297

-4.050

16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2020

2019

DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde

34.428

54.548

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
DAEB-vastgoed in exploitatie

34.428

54.548

Toename marktwaarde

247

346

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen nietDAEB-vastgoed in exploitatie

247

346

34.675

54.894

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Bij de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille is, met
uitzondering van BOG, MOG, ZOG en studenteneenheden, uitgegaan van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde (basisvariant). Op basis van dit handboek is voor
respectievelijk 2020 een zogenaamd doorexploiteer- en uitpondscenario per
marktwaardecomplex berekend. De hoogste van deze twee waarden is bepalend voor de
waardering van de marktwaarde.
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16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
2020
2019
Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Toename marktwaarde
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
verkocht onder voorwaarden

194

184

194

184

17 Totaal van nettoresultaat overige activiteiten
2020
Opbrengst overige activiteiten

2019
14

15

Kosten activiteit

-43

-33

Nettoresultaat overige activiteiten

-29

-18

18 Overige organisatiekosten
2020
Toegerekende personeelskosten

2019
390

Toegerekende afschrijvingen

409

35

49

Toegerekende overige organisatiekosten

408

434

Totaal overige organisatiekosten

833

892

19 Leefbaarheid
2020
Directe kosten leefbaarheid
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende afschrijvingen

2019
55

18

245

255

31

24

Toegerekende overige organisatiekosten

121

74

Totaal overige organisatiekosten

452

371

20 Financiële baten en lasten
20.1 Waardeveranderingen van financiële vaste activa van effecten en van verplichtingen
2020

2019

Waardeveranderingen VOV-verplichtingen

-162

-153

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste
activa van effecten en van verplichtingen

-162

-153
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20.2 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2020

2019

Rentebaten rekening-courant en deposito’s

0

0

Overige rentebaten

14

13

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten

14

13

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen

6.873

7.467

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

6.859

7.454

21 Belastingen
Stichting Oost Flevoland Woondiensten vormt samen met OFW Holding BV en OFW
Vastgoedbeheer en 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 (2019: 25%).
Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als
% van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 4,2% (2019: 2,7%).
21.1 Belastingen
2020
Acute belastinglast 2020

2019
-

1.062

2.057
Mutatie latente belastingen
-

Mutatie tijdelijke verschillen

-94

724

-

Vrijval belasting 2019

278

0

-

Verliescompensatie

0

-1.324

-1.873

-1.662
2020

De acute belastingen over het boekjaar is als volgt bepaald:
Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Overige waardeveranderingen
Afschrijvingen
Verkoopresultaat bestaand bezit/mutaties HIR
Vrijval herfinancieringspremie
Modernisering aan te merken als onderhoud
Fiscale onderhoudsvoorziening

44.212
-34.675
519
-726
-1.347
-116
-2.552
61
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Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa
behoren
Waardemutatie verplichtingen V.O.V. woningen

-194
162

ATAD renteaftrekbeperking

2.941

Totaal permanente en tijdelijke verschillen

-35.927

Belastbaar bedrag

8.285

Bij: aftrekbeperking algemene kosten

8

Belastbaar bedrag ter bepaling
vennootschapsbelasting boekjaar

8.293

Acute belastingen boekjaar

2.057

21.2 Resultaat deelnemingen
2020

2019

Resultaat deelneming OFW Holding BV

0

-2

Resultaat deelnemingen

0

-2

22 Overige toelichtingen
22.1 Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa
2020

2019

Software

208

208

Bedrijfsgebouwen

124

123

Inventaris

30

79

Vervoermiddelen

40

60

402

470

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie
22.2 Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De posten lonen en salarissen betreft voor € 795 (2019: € 819) ingehuurd personeel.
2020
Lonen en salarissen

2019
3.157

2.934

Sociale lasten

370

362

Pensioenlasten

386

329

3.913

3.625

Totaal lonen en salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
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Personeelsbestand
Per 31 december 2020 bedroeg het aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij OFW,
omgerekend naar volledige mensjaren 46,4 (31-12-2019: 40,8). Deze personeelsomvang is als
volgt onder te verdelen naar verschillende teams:
2020

2019

Directie

1,0

1,0

Management

3,0

3,0

Office Management en Communicatie

2,8

1,8

Vastgoed-projecten

6,5

3,8

13,3

14,2

Finance

3,5

3,0

ICT

0,7

0,0

Bestuurssecretaris/adviseur strategie en
kwaliteit/business controller

2,6

2,6

Klant Contact Centrum

3,8

5,4

Wonen

9,2

6,0

46,4

40,8

Vastgoed-onderhoud

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.
22.3 Pensioenlasten
De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze
pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie
(aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats
indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het
pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar
aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De
pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst.
De verplichting van OFW bestaat uit de door het door het pensioenfonds SPW vastgestelde
premies. Ultimo 2020 bestaat er geen latente verplichting of vordering aan het pensioenfonds.
Per 31 december 2020 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 103,1% (31 december 2019:
110,7%). 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.
Op termijn moet een dekkingsgraad van 125% gerealiseerd worden. SPW heeft hiertoe een
herstelplan ingediend dat voorziet in een herstel over een periode van circa 10 jaren.

23 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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24 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.

25 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 gekomen voor:
2020
Bestuurders

2019
140

160

72

72

212

232

Commissarissen en voormalige commissarissen

Het bedrag van bestuurdersbezoldiging is € 140 (2019: € 160).
Het totaalbedrag kan als volgt per individueel lid van de raad van commissarissen worden
gespecificeerd:
2020
Naam

2019

Functie

G.W. Bakker

lid

11

13

M.J.A. Visser

voorzitter

10

20

P.H.M. Huijsmans

lid

14

13

A.J. Kerkvliet

lid

14

13

lid/voorzitter

17

13

lid

6

0

72

72

J.G. Tabak
M.C.F. van Balen

WNT-verantwoording 2020 van Stichting Oost Flevoland Woondiensten
De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Oost Flevoland
Woondiensten. Het voor Stichting Oost Flevoland Woondiensten toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 147.000 (bezoldigingsklasse E voor woningcorporaties).
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Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020
Bedragen x € 1
Functiegegevens

G.N. Sweringa

C.I.P. Pouw

directeurbestuurder
1-1 t/m 31-3
1
ja

directeurbestuurder
1-4 t/m 31-12
1
ja

31.518
5.535
37.053
36.750
n.v.t.

83.933
15.425
99.358
110.250
n.v.t.

37.053
overgangsregeling
van de WNT

99.358
n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

G.N. Sweringa

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare vergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug
ontvangen
Totaal bezoldiging
Reden waarom overschrijding al dan niet is
toegestaan

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

directeur-bestuurder
1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare vergoedingen

128.459

Beloning betaalbaar op termijn

20.958

Subtotaal

149.417

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug
ontvangen
Totaal bezoldiging

142.000
overgangsregeling van de
WNT
149.417
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Gegevens 2020

M.J.A.
Visser

G. W.
Bakker

P.H.M.
Huijsmans

A.J.
Kerkvliet

J.G.
Tabak

M.C.F.
van
Balen

voorzitter

lid

lid

lid

lid/
voorzitter

lid

1-1 t/m
30/6

1-1 t/m
31/12

1-1 t/m
31/12

1-1 t/m
31/12

1-1 t/m
31/12

1-7 t/m
31-12

Bezoldiging

8.475

11.300

11.300

11.300

14.125

5.650

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag

11.025

14.700

14.700

14.700

18.375

7.350

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom overschrijding al
dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

L.M.
Bouwmeesterden
Broeder

M.J.A.
Visser

G. W.
Bakker

P.H.M.
Huijsmans

A.J.
Kerkvliet

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2020
Bezoldiging

Totaal bezoldiging

Gegevens 2019

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

voorzitter

lid

lid

lid

lid

1-1 t/m
31/12

1-1 t/m
31/12

1-1 t/m
31/12

1-1 t/m
31/12

1-1 t/m
31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

16.350

10.900

10.900

10.900

10.900

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.300

14.200

14.200

14.200

14.200

26 Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van Deloitte Accountants BV zijn ten laste gebracht van de Oost Flevoland
Woondiensten, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. De totale honoraria voor het
onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de
jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de
werkzaamheden door de externe accountant reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht.

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

Deloitte
Accountants B.V.
2020

Deloitte
Accountants B.V.
2019

73
12
0
0

68
11
0
0

85

79
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Enkelvoudige balans DAEB per 31 december 2020 in duizenden euro’s
Activa

31-12-2020

31-12-2019

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Software

155

Totaal van immateriële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

363
155

363

652.278

620.343

0
3.438

0
308

Totaal van vastgoedbeleggingen

655.716

620.651

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie

1.332

Totaal van materiële vaste activa

1.397

1.332

1.397

Financiële vaste activa
Netto vermogenswaarde niet-DAEB
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g

8.168
692

7.709
672

687

642

Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

9.547

9.023

666.750

631.434

Vlottende Activa
Voorraden
Overige voorraden

1.431

Totaal van voorraden

1748
1.431

1748

Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen

346
0

406
0

Overige vorderingen
Overlopende activa

8
231

97
345

Totaal van vorderingen

585

848

Liquide middelen

1.074

1420

Totaal van vlottende activa

3.090

4.016

669.840

635.450

Totaal activa
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Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves
Herwaarderingsreserve

31-12-2020
174.358
272.003

Totaal eigen vermogen

31-12-2019
163.721
240.302

446.361

404.023

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichtingen

2.112

6.284

803

691

Totaal voorzieningen

Langlopende schulden
Schulden aan banken
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Overige schulden

2.915

193.559

186.306
0

3.324

3.464

Totaal langlopende schulden

Kortlopende schulden
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden ter zake van belastingen, premies sociale
verzekeringen en pensioenen
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

6.975

196.883

189.770

15.747
1.507
0
2.086

26.334
1753
0
1894

4.341

4.701
23.681

34.682

669.840

635.450
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening DAEB over 2020
in duizenden euro’s
2020
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatiebezit

32.423
1.278
-908
-2.383
-8.781
-4.898

Totaal van nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

2019
32.077
1.226
-891
-1.957
-7.413
-4.505

16.731
5.117
-114
-4.089

18.537
5.290
-85
-4.899

Totaal van nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
914
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

306

-297

-4.050

34.429

54.548

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

0

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille
34.132
Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

0
-42

Totaal van nettoresultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid
Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa, van
effecten en van verplichtingen
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

50.498
0
-33

-42

-33

-822
-447

-880
-367

0
14
-6.873

0
13
-7.468

Totaal van financiële baten en lasten

-6.859

-7.455

Totaal van resultaat voor belastingen

43.607

60.606

Belastingen
Resultaat deelnemingen

-1.826
558

-1.645
654

Totaal van resultaat na belastingen

42.339

59.615
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Kasstroomoverzicht DAEB over 2020 (directe methode)
in duizenden euro’s
2020
Kasstroom uit operationele activiteiten
Huurontvangsten/vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest

33.886
739

FVA
Ontvangsten overig

-2.348
-317
-416
-6.293
-5.713
-7.454
-35
-3.434
-35
-1.680

-2.104
-365
-292
-6.154
-5.821
-7.896
-46
-3.118
-19
0
-27.725

-25.815

6.900

8.320

5.665
0
0
-609
-4.147
0
0
0
909

97

0
-3.913

23.000
-26.334

Toename (afname) van geldmiddelen

909

20.500
-29.102
-3.334

-8.602

-347

627

Wijziging kortgeld
Saldo liquide middelen 1 januari
Netto kasstroom
Geldmiddelen aan het einde van de periode

34.135

5.012
0
0
-3.874
-4.968
0
-97
-83
-4.010

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Aflossing geborgde leningen
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
34.625

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
MVA
Verkoopontvangsten bestaand huur
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)
Verkoopontvangsten grond
Nieuwbouw huur
Verbeteruitgaven
Aankoop woongelegenheden VOV voor doorverkoop
Aankoop woon- en niet woongelegenheid DAEB
Overige investeringen

33.686
449

0

Saldo ingaande kasstromen
Betalingen lonen en salarissen
Betalingen premies sociale verzekerngen
Betalingen pensioenpremies
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

2019

794
1.421
-347

627
1.074
1.421
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Enkelvoudige balans Niet-DAEB per 31 december 2020 in duizenden euro’s,
Activa

31-12-2020

31-12-2019

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Software

0

Totaal van immateriële vaste activa

0
0

0

Vastgoedbeleggingen
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

5.390

5.450

Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden

1.672

1.633

0

0

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal van vastbeleggingen
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie

7.062

0

Totaal van materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g

7.083

0
0

0

100

100

12

13
0

Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

112

113

7.174

7.196

Vlottende Activa
Voorraden
Overige voorraden

0

Totaal van voorraden

0
0

0

Vorderingen
Huurdebiteuren

3

5

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

0
0

0
0

12

13

Overlopende activa
Totaal van vorderingen

15

18

Liquide middelen

2.652

2.134

Totaal van vlottende activa

2.667

2.152

Totaal activa

9.841

9.348
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Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves
Herwaarderingsreserve

31-12-2020
7.668
500

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichtingen

7.069
641
8.168

0
13

Totaal voorzieningen

Langlopende schulden
Schulden aan banken
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden

31-12-2019

0
11
13

0

1.612

1.603
0

Totaal langlopende schulden

Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva

11

0

Overige schulden

Kortlopende schulden
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden terzake van belastingen, premies sociale
verzekeringen en pensioenen
Overlopende passiva

7.710

1.612

1.603

0
2
0
37

0
0
0
16

9

8
48

24

9.841

9.348
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening Niet-DAEB over 2020
in duizenden euro’s
2020
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatiebezit

337
73
-57
-43
-93
-14

Totaal van het nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

2019
342
73
-42
-23
-74
-12

203
337
-1
-209

Totaal van het nettoresultaat verkoop
vastgoedportefeuille

264
343
0
-311

127

32

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

0

0

246

346

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

194

184

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille
440
Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

14
-1

Totaal van het nettoresultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid
Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa, van
effecten en van verplichtingen
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

530
15
0

13

15

-11
-5

-12
-5

-162
0
0

-153
0
1

Totaal van financiële baten en lasten

-162

-152

Totaal van resultaat voor belastingen

605

672

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Totaal van resultaat na belastingen

-47

-17
-2
653

558
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Kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2020 (directe methode)
in duizenden euro’s
2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Huurontvangsten/vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten

389

428

22

23

Ontvangen interest

0

Saldo ingaande kasstromen

411

451

Betalingen lonen en salarissen

-24

-21

Betalingen premies sociale verzekeringen

-37

-4

Betalingen pensioenpremies
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven

-3

-3

-40

-43

-110

-124

Betaalde interest

0

0

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

0

0

Verhuurdersheffing

0

0

0

0

-17

0

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

-231

-195

180

256

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
MVA
Verkoopontvangsten bestaand huur

403

0

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)

197

343

Verkoopontvangsten grond

0

0

Nieuwbouw huur

0

0

Verbeteruitgaven
Aankoop woongelegenheden VOV voor doorverkoop
Overige investeringen

-4

0

-160

-164

0

0

436

179

-97

0

FVA
Uitgaven overig
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

339

179

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen

0

Aflossing geborgde leningen

0

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename (afname) van geldmiddelen

0
0
0

0

519

435

Wijziging kortgeld
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Netto kasstroom
Geldmiddelen aan het einde van de periode

2.133

1.698

519

435
2.652

2.133
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Ondertekening van de jaarrekening
Dronten, 12 mei 2021
Directeur-bestuurder

C.I.P. Pouw

Vaststelling door de Raad van Commissarissen,
Dronten, 12 mei 2021

G.W. Bakker

P.H.M. Huijsmans

A.J. Kerkvliet

J.G. Tabak

M.C.F. van Balen-Uijen
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