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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) 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.

2

Inhoudsopgave

Leeswijzer							4
Volkshuisvestingsverslag / Bestuursverslag			

5

Voorwoord van de bestuurder					6
Jaarverslag 2021						9
1. Onze doelgroep onder dak					

15

2. Duurzaam goed wonen					29
3. Inclusieve samenleving					33
4. Duurzame organisatie					35
5. Verklaring bestuur						64
6. Jaarverslag raad van commissarissen			

65

7. Jaarrekening 2021 						79
8. Overige gegevens						142

3

Leeswijzer
U leest het jaarverslag (volkshuisvestingsverslag / bestuursverslag en jaarrekening) over 2021.
We leggen hierin verantwoording af aan de samenleving en belanghouders over onder meer:
• onze activiteiten en resultaten gedurende 2021 (met als grondslag begroting / jaarplan 2021).
• de samenwerking en het overleg met onze belanghouders.
• de besteding van de middelen, 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 volkshuisvestingsverslag / bestuursverslag bestaat uit de volgende hoofdstukken. In ‘Over Oost
Flevoland Woondiensten’ leest u wie we zijn en wat onze missie is, gevolgd door het ‘Voorwoord’ en
de ‘Inleiding op het jaarverslag’. In de hoofdstukken 1 t/m 4 rapporteren we over onze activiteiten
en resultaten in 2021 aan de hand van de planthema’s uit ons ondernemingsplan. Hoofdstuk 5 betreft
de verklaring van het bestuur.
Het jaarverslag van de raad van commissarissen is opgenomen in hoofdstuk 6.
De jaarrekening is te raadplegen in hoofdstuk 7, gevolgd door de ‘Overige gegevens’ in hoofdstuk 8.
De Governancecode woningcorporaties 2020 en de interne integriteitscode zijn van toepassing.
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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 52 medewerkers (47,5 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 staan.
We betrekken de Huurders Belangen Vereniging (HBV), gemeente en andere belanghouders actief bij
de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid.
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. De laatste drie thema’s hebben we in 2021
samengevoegd tot het planthema ‘Duurzame organisatie’. Deze thema’s vormen de opgaven waar wij
ons 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.

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.
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Voorwoord van de bestuurder
Heel jaar corona
Het jaar 2021 leek heel mooi te beginnen met op 6 januari de eerste
coronavaccinatie in Nederland. We hadden toen niet gedacht dat
we nog een heel jaar met de pandemie zouden zitten. In het eerste
kwartaal van 2022 hadden we zelfs nog te maken met de hoogste
besmettingscijfers ooit. Tot wel 500 nieuwe gevallen per dag in de
gemeente Dronten. Bij OFW zat op enig moment meer dan 20% van
het personeel thuis vanwege corona.
Desondanks lukte het ons om het meeste van ons werk uit te voeren
en hebben we in 2021 zelfs een heel aantal prachtige resultaten
bereikt. Hiervoor bedank ik alle medewerkers en partners enorm!
En ook onze huurders voor het extra geduld dat we soms moesten
vragen.
Een stevige basis
Dat we ons werk konden blijven doen, is te danken aan het stevige fundament waarop OFW is
gebouwd. Een compact team dat bijna alle activiteiten in eigen beheer uitvoert: verhuur, onderhoud,
sociaal beheer, projectontwikkeling. Onze missie is onze tweede natuur: onze doelgroep in Dronten
goed bedienen en onze huurders en stakeholders de vertrouwde diensten leveren. De commissie die
OFW in 2021 heeft gevisiteerd, beschrijft dat mooi:
“Het beeld is bijgebleven van een corporatie die pragmatisch te werk gaat, betrokken is en het belang van
haar huurders voorop stelt. OFW is overgekomen als de spreekwoordelijke goede huisvader die het bezit
uitstekend wil verzorgen.”
Kernresultaten 2021
OFW pioniert graag. In 2021 is ons online ideeënplatform praatmee.ofw.nl live gegaan. Met Almere
College en Kwintes werken we aan het eerste woongebouw in Nederland waar praktijkonderwijs,
GGZ dagbesteding en een gemengd wonen project samenkomen in één inclusief gebouw. Maar het
zijn uiteindelijk de kernresultaten waarop wij het goed willen doen en beoordeeld willen worden. De
belangrijkste resultaten in het kort:
• We werken actief aan het vergroten van de beschikbaarheid. We zien de laatste jaren de wachtlijsten en
-tijden bij OFW oplopen. De verwachting is dat die verder oplopen, kijkend naar de ruim 1.000 nieuwe woningenzoekenden die zich de laatste 2 jaar hebben ingeschreven. We hebben daarnaast te
maken met een toename in te huisvesten statushouders en huurders met voorrang vanuit zorg. We
vergroten daarom onze nieuwbouwportefeuille (en hebben daarvoor onze moderniseringsplannen
iets naar achteren geschoven). Dit werpt haar vruchten af. We verwachten in 2022 voor het eerst
sinds lange tijd een netto toename van onze woningvoorraad.
• We hebben de betaalbaarheid voor onze doelgroep geborgd. Met ons gematigde huurbeleid, sociale
incassobeleid en zo nodig maatwerk zorgden we ervoor dat onze woningen betaalbaar waren. We
wezen 99% van onze vrijkomende huurwoningen (passend) toe aan onze primaire doelgroep. We
hadden in 2021 nul huisuitzettingen door betalingsproblemen (wel één helaas als gevolg van ernstige woonoverlast).
• Taakstelling bijzondere doelgroepen gerealiseerd. Ondanks een verdere toename van het aantal sta-
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tushouders en uitstroom uit maatschappelijke opvang, wisten we al deze huishoudens in 2021 een
passend onderdak te bieden. We maakten extra afspraken met onze partners om de huisvesting
van bijzondere doelgroepen nog beter te organiseren. Zo hebben we met de gemeente gewerkt
aan de “Aanpak integratie statushouders”. En begin 2022 verwachten we de ondertekening van het
regionale convenant “Weer thuis”, dat zich richt op de uitstroom maatschappelijke opvang. Om te
voorkomen dat deze “voorrangsvraag” teveel ten koste van regulier woningzoekenden gaat, hebben
we met de gemeente een subsidieaanvraag ingediend voor een Flexwonen project.
• Onderhoud (weer) op peil. In 2020 hadden we door corona een achterstand opgebouwd op onderhoud. Door een extra inzet van eigen en externe medewerkers, hebben we die in 2021 grotendeels
weggewerkt. Ook het planmatig onderhoud ligt op schema, waaronder de plaatsing van brandmelders in ons totale bezit voor 1 juli 2022. Ondanks de enorme prijsstijgingen in de bouw lukte het om
de onderhoudsuitgaven binnen begroting te realiseren.
• Begin energietransitie gemaakt. OFW heeft door jarenlang structureel moderniseren van haar woningen jaren geleden al de sectordoelstelling gerealiseerd (gemiddeld label B in 2021). Onze woningen
hebben sinds eind 2019 gemiddeld label A. We hebben inmiddels ook een begin gemaakt met het
gasloos maken van onze woningen. Eind 2021 waren bijna 230 woningen gasloos. We startten in
2021 een pilotproject, dat ons helpt om vervolgstappen te bepalen.
Organisatievernieuwing
Naast het werken aan onze primaire prestaties deden we veel aan het professionaliseren en verbeteren
van onze organisatie. We gingen aan de slag met diverse visies en beleid, om de doelmatigheid in “wat
we doen” te vergroten (klantvisie, duurzaamheidsvisie, huurbeleid). En ook “hoe we het doen” kreeg
veel aandacht met vernieuwing van onze organisatievisie (de “OFWay”), de doorontwikkeling van ons
risicomanagement en de voorbereidingen voor het project om onze processen te optimaliseren, te
beginnen met ons verhuurmutatieproces. Belangrijk doel van de vernieuwing is om meer en beter
samen te werken, omdat dat ons inziens essentieel is om de grote opgaven waar we voor staan de baas
te kunnen.
Grote uitdagingen
We zien meerdere uitdagingen waar we mee aan de slag moeten:
• Verhogen bouwproductie. Er moeten meer woningen worden gebouwd en getransformeerd om aan
de toenemende en veranderende vraag te voldoen. Ook in het lage middensegment zien we de
tekorten toenemen. Ondanks de gemeentelijke ambitie om te groeien naar een dorp met 65.00075.000 inwoners, is het aantal concrete, geschikte locaties voor betaalbare woningbouw beperkt. Wij
zien zogenaamde “fake” sociale huur als een risico. De ontwikkeling van nieuwe locaties duurt lang
en de haalbaarheid staat onder druk door de forse prijsstijgingen in de gehele bouwkolom. Of en in
welk tempo de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat helpen, is bovendien onzeker.
• Verbreden en versnellen verduurzamingsambitie. We gaan de komende jaren nog ca. 500 woningen
moderniseren. Daarnaast moeten uiteindelijk al onze woningen van het gas. Een stevige duurzaamheidsambitie zit ons in de genen. En we willen de juiste keuzes maken voor de toekomst als het gaat
om circulair/bio based, natuurinclusief en gasloos bouwen. Tegelijkertijd is het grootste deel van
deze opgave onrendabel en hebben we een forse nieuwbouwopgave te realiseren. De gemeentelijke
visies (woon-zorg-visie, warmtetransitievisie) zijn niet actueel of geven weinig richting dus hierover
moeten we in gesprek.
• Verscherpen inzet op inclusieve, leefbare wijken. We huisvesten steeds meer bijzondere doelgroepen,
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die extra aandacht van ons vragen. We zien daarnaast dat ook bepaalde buurten om extra inzet
vragen. In ons Lemon leefbaarheidsonderzoek zijn dit helaas juist vaak ook de wijken waar de respons te laag is om een scherp beeld te krijgen van wat er mis is en moet gebeuren. We zijn daarom
gestart met onze visie op inclusiviteit en leefbaarheid, waar buurtinventarisaties en beeldkwaliteit
belangrijke onderdelen van zijn.
Een mooie toekomst!
Dat de wereld veranderlijk is, hebben we in 2021 weer geleerd. Na de pandemie, de bestorming van
het Capitool en de Black Live Matter protesten in de Verenigde Staten, de val en wederopstanding
van een kabinet Rutte en de extreme weersomstandigheden in Nederland (overstromingen, droogte,
stormen) hebben we nu te maken met een nieuwe onzekerheid: een oorlog op het Europese continent.
De effecten hiervan op onze economie en ook OFW kunnen groot zijn. We zien nu al dat energieprijzen
sterk stijgen, meer vluchtelingen naar ons land komen en rente en inflatie oplopen.
Ondanks deze onzekerheden, de grote woonopgaven waar wij voorstaan en de daarom spannende
tijden waar wij als organisatie voor staan, zijn we positief over de toekomst. De zorg voor goed en
betaalbaar wonen staat, landelijk en lokaal, hoog op de agenda. Wij zien het als uitgelezen kans om in
2022, met nog meer daadkracht, gezamenlijk de woonopgaven aan te pakken. Voor een nog mooier
Dronten met een fijn en veilig thuis voor iedereen!
Noek Pouw, directeur-bestuurder
Oost Flevoland Woondiensten
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Jaarverslag 2021
Financieel resultaat
Positieve resultaten
De jaarrekening 2021 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 2021 is € 75 miljoen.
In de paragraaf ‘Gezonde financiële basis’ van dit jaarverslag en in de jaarrekening leest u meer over
onze financiële positie ultimo 2021.
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 2021 een stijging van circa € 76 miljoen (12%) zien.
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van:
• De verder aangetrokken koopmarkt, waardoor de leegwaarde gestegen is.
• De verlaging van de disconteringsvoet.
• De verlaging van de verhuurderheffing.
De verhoging van de overdrachtsbelasting heeft een negatief effect op de marktwaardeontwikkeling
in 2021. Ook de huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad
op de waardeontwikkeling. Door de bevriezing van de contracthuren in 2021 is er een negatief effect
ontstaan.
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 toezichtsmodel van de Autoriteit woningcorporaties
(Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
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
betreft de grootste post 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 2021 kan als volgt worden
gespecificeerd.
BELEIDSWAARDE PER 1-1-2021
Desinvesteringen

Autonome ontwikkeling
Parameterwijzigingen
Investeringen
Wijzigingen in bezitsgegevens
Wijziging door taxatie

353.036
-1.900

5.047
66.554
2.731
-843
3.679

Wijziging in beleidswaardenormen

-12.947

Beleidswaarde per 31-12-2021

415.358

De parameterwijzigingen zijn vooral veroorzaakt door:
• de wijziging van de disconteringsvoet (positief effect € 33 miljoen)
• het positieve effect van de verlaging van de verhuurderheffing (€ 49 miljoen)
• het effect van een hogere leegwaardestijging (€ 17 miljoen)
De wijziging in de beleidswaardenorm is vooral veroorzaakt door het effect van hogere
onderhoudskosten (negatief effect € 14 miljoen).
Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen welke niet zijn toegelicht.
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 2021 in de beleidswaardebepaling gelijk is
aan de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021 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 € 318 miljoen (ultimo 2020: € 305
miljoen). Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2021 bestaat uit de volgende
onderdelen:
x € 1.000

DAEB- EN NIET-DAEB
VASTGOED
€

Marktwaarde per 31-12-2021

733.965

Opslag vanwege beschikbaarheid (doorexploiteerscenario)
Afslag vanwege betaalbaarheid (beleidshuur)

78.886
-317.307

Afslag vanwege kwaliteit (onderhoud)

-62.825

Afslag vanwege beheer (beheerskosten)

-17.361

Beleidswaarde per 31-12-2021

415.358

De opslag vanwege beschikbaarheid is toegenomen met € 35 miljoen ten opzichte van 2020 naar
€ 79 miljoen eind 2021. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen overdrachtskosten (hogere
overdrachtsbelasting) in de marktwaarde.
De afslag vanwege beschikbaarheid is toegenomen met € 19 miljoen ten opzichte van 2020 naar
€ 317 miljoen. Dit komt doordat de stijging van de streefhuren achterblijft bij de ontwikkeling van de
markthuren.
De afslag vanwege kwaliteit is toegenomen met € 27 miljoen ten opzichte van 2020 naar € 63 miljoen.
Dit is het gevolg van de sterke stijging van de interne norm voor onderhoud.
De afslag vanwege beheer is toegenomen met € 3 miljoen ten opzichte van 2020 naar € 17 miljoen. Dit
is het gevolg van een sterkere stijging van de beheerlasten.
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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, 72% 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

BEHEERLASTEN

€ 870 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

Dit impliceert dat circa 65% 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 bedraagt € 209 miljoen en is in 2021 ten opzichte van 2020 vrijwel gelijk gebleven.
Indien de agio van de Vestia-lening buiten beschouwing wordt gelaten, dan is de schuldenpositie
met circa € 2 miljoen afgebouwd. De LTV op basis van de beleidswaarde is gedaald en bedraagt
52% (ultimo 2020: 59%). Belangrijk, omdat dit voor OFW een kritische waarde is. Hierdoor blijft OFW
duidelijk onder de maximum-norm van Aw/WSW voor de LTV op basis van beleidswaarde van 85% en
ook onder onze interne normen (zie verder paragraaf ‘Gezonde financiële basis’ van dit jaarverslag).
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 nietDAEB bezit (bedrijfsruimtes garages, huurwoningen boven de liberalisatiegrens). Ons niet-DAEB-deel
is van beperkte omvang (circa 1% van onze huuropbrengsten). De essentie is dat beide categorieën
financieel gezond moeten zijn en blijven. Dit is het geval. In de toelichting op de jaarrekening 2021 is
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een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht voor zowel de DAEB als de niet-DAEB-tak
over 2021 opgenomen.
Bestuursbesluiten
De volgende bestuursbesluiten zijn in 2021 genomen:
OVERZICHT BESTUURSBESLUITEN 2021
• Convenant Buurtbemiddeling - MDF, gemeente, OFW
• Integriteitscode + Regeling omgaan melden vermoeden misstand integriteitsschending bij OFW
• Investeringsvoorstel gemengd wonen (60 sociale huurappartementen) en Praktijkschool
stationslocatie Dronten
• Geactualiseerd investeringsstatuut
• Norminvesteringen (bijlage bij investeringsstatuut)
• Bestuursreglement
• Bestuursafspraken 2021
• Geactualiseerde Visie op besturen en toezichthouden
• Formatieplanning 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leningruil Vestia
Aannemersselectie terreininrichting 54 appartementen ‘De Lijzijde’
Opdrachtverstrekking schilderwerk appartementsgebouwen Kust, Deining en Branding
Jaarverslag en jaarrekening 2020
Goedkeuring definitief ontwerpfase + bouwteamselectie MFC Swifterbant + 30 appartementen
Geen ‘bod’ uitgebracht, in het kader van de cyclus van prestatieafspraken
Samenwerkingsconvenant en privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Nederland
ICT Visie
Huurverhogingsbeleid 2021
Investeringsvoorstel nieuwbouw 10 sociale huurwoningen in Het Palet II
Recht van opstal gemeente ondergrondse afvalcontainers campus
+ convenant afvalstoffenheffing GBLT
Vaststellen remweg financial risk-normen WSW/Aw
Geactualiseerd Treasurystatuut
Geactualiseerde Financieringsstrategie Aannemerselectie i.v.m. planmatig onderhoud 2022
Jaarplan / Begroting 2022
Meerjarenprognose 2022-2031
Treasury jaarplan en –maatregelen 2022
Wijziging budget en selectie aannemer MFC + 30 appartementen Swifterbant
Structuurwijziging bij afdeling Wonen (toevoeging coördinator Wonen)
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Vooruitblik
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1. Onze doelgroep onder dak
Over ‘Onze doelgroep onder dak’ uit:
Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 2018-2023’:
OFW is er voor huishoudens met een bescheiden inkomen die graag prettig willen wonen
en leven in de gemeente Dronten en daarvoor aangewezen zijn op een sociale huurwoning.
Onze doelgroep kent een grote diversiteit en verandert bovendien continu van samenstelling.
OFW stelt alles in het werk om te zorgen voor voldoende, passende, betaalbare woonruimte
voor de doelgroep zodat zij tijdig en op een positieve manier invulling kan geven aan
haar woonbehoefte. Waar mogelijk staan onze woningen in wijken waar zowel koop- als
huurwoningen beschikbaar zijn voor een mix van (doel)groepen.

Onze belofte
Onze doelgroep mag
rekenen op:

• voldoende beschikbaar woningaanbod met acceptabele
wachttijden
• gevarieerd woningaanbod, passend bij de behoeften van de
doelgroep
• betaalbaar woningaanbod dat toegankelijk is voor onze
doelgroep

Woon-Zorg-Visie
Actie Jaarplan 2021: Wij stellen een plan op om invulling te geven aan de gemeentelijke
Woon-Zorg-Visie.
In opdracht van de gemeente Dronten is in samenwerking met OFW en zorg- en welzijnsorganisaties
uit Dronten eind 2019, onder begeleiding van Companen, een woon- en zorgonderzoek uitgevoerd.
Het doel van het onderzoek is zicht krijgen op de huidige en toekomstige vraag naar en het aanbod van
passende (sociale huur-) woningen en andere benodigde woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorg-/hulpvraag in Dronten.
In 2020 is het onderzoek nader uitgewerkt in een rapport en dat zou de basis zijn voor een op te stellen
woonzorgvisie. Vanuit OFW en ook via de Taskforce Wonen en Zorg (waarbij de bestuurder van OFW is
aangesloten) is het belang van een woonzorgvisie aangegeven bij de gemeente. Er heeft een congres
plaatsgevonden in Dronten met bestuurders van zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties in
de provincie. Er is een start gemaakt met de visie in Dronten. Helaas is dit project door ziekte stilgevallen. Wel zijn in 2021 de cijfers geactualiseerd door Companen.
Het onderzoeksrapport wordt begin 2022 vastgesteld door het College van B&W. Na vaststelling van
het rapport zal deze worden vertaald in ambities en keuzes die worden vastgelegd in een woonzorgvisie en -aanpak.
De Taskforce faciliteert in 2022 gemeenten in Flevoland met een training van woonzorgonderzoek naar
een visie en uitvoeringsplan. Wij hopen daarmee dit thema in 2022 verder op te kunnen pakken.
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Huurbeleid
Actie Jaarplan 2021: We actualiseren ons huurbeleid.
Vanaf de zomer zijn we bezig geweest met de uitwerking van diverse scenario’s voor een nieuw huurbeleid. Hierbij is er een goede discussie op gang gekomen, maar ook is het gelijk een lastige opgave
vanwege de complexiteit: een logische prijs-kwaliteitverhouding en wat betaalbaar is voor de doelgroep
ligt soms ver uiteen. Het bleek daarnaast lastig om met onze voorraad met kwalitatief goede woningen (en daarmee veel WWS-punten, dus een hoge streefhuur) een goede variatie in streefhuren op
te zetten, die recht doet aan de verschillende belangen. Toch is het gelukt om te komen tot een nieuw
huurbeleid, dat meer variatie biedt in huurprijzen én aansluit bij de financiële mogelijkheden van onze
doelgroep. De uitwerking en implementatie hiervan in de systemen volgt in 2022, zodat we op 1-1-2023
over kunnen op dit nieuwe ‘doelgroepgerichte huurbeleid’
Woningmarktmonitor
Actie Jaarplan 2021: We verkennen de ontwikkeling van een woningmarktmonitor.
Een woningmarktmonitor helpt ons bij het volgen van ontwikkelingen op de Dronter woningmarkt,
bijvoorbeeld om de ontwikkeling en wensen van onze doelgroepen beter in beeld te krijgen zodat wij
onze doelgroepen beter kunnen bedienen. Zo kunnen we onze strategische keuzes en beleid in de toekomst beter onderbouwd maken. In 2021 hebben we bepaald hoe een dergelijke monitor eruit moet
komen te zien. We hebben hier ook de gemeente bij betrokken vanuit de voorkeur van OFW om gezamenlijke één monitor in te richten. Dit is niet gelukt omdat de gemeente pas na de verkiezingen aan de
slag wil met haar woonvisie. Dat komt voor ons nieuwe ondernemingsplan te laat en daarom hebben
we begin 2022 zelfstandig opdracht gegeven aan een bureau.
Flexwonen
Actie Jaarplan 2021: We werken het concept ‘Flexwonen’ uit tot een planinitiatief.
• Samen met de gemeente Dronten is in 2021 de ambitie uitgesproken om in 2022 een plan uit
te werken voor een eerste fase van 50 à 60 Flex-woningen. Met deze woningen, bestemd voor
tijdelijke verhuur, kunnen we met name de doelgroep ‘spoedzoekers’ gaan bedienen en dat geeft
dan weer verlichting voor reguliere woningzoekenden. Deze groep bestaat onder andere uit
vergunninghouders, mensen vanuit een scheiding, uitstroom vanuit beschermd wonen maar ook
starters op de woningmarkt met een urgente woningbehoefte. Vanuit de gemeente Dronten is, in
samenwerking met OFW, in 2021 een subsidieaanvraag ter stimulering van dergelijke initiatieven
bij RVO gedaan voor maximaal 120 eenheden. De subsidie is toegekend. In 2022 zullen de plannen
verder worden uitgewerkt.
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54 appartementen Lijzijde in Dronten
Actie Jaarplan 2021: We realiseren de nieuwbouw van 54 sociale huurappartementen voor
senioren aan de Lijzijde in Dronten.
In september 2020 is gestart met de realisatie van 2 woongebouwen van 27 appartementen voor
senioren aan de Lijzijde in Dronten. De oplevering van de appartementen heeft plaatsgevonden
in januari en februari 2022. Ondanks de coronaperikelen heeft de uitvoering van de bouw weinig
stagnatie gekend. Wel hebben we aangepaste werkwijzen moeten hanteren voor kleurkeuzes,
kijkmomenten en verhuring aan de toekomstige huurders. Maar al met al is de bouw en oplevering
naar tevredenheid afgerond en hebben de huurders hun intrek genomen.
Aantal appartementen:
Aannemer:
		
Architect:
		
EPC (eis 0,40):
		
BENG: 				

54
Jorritsma Bouw
19 Het atelier architecten
Projectresultaat 0.29
Voldoet
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24 woningen Het Palet in Dronten
Actie Jaarplan 2021: We leveren de 24 nieuwbouwwoningen in Het Palet in Dronten op.
De 12 levensloopwoningen en 12 eengezinswoningen zijn gefaseerd aan de huurders opgeleverd
in maart en april 2021. Hiermee vernieuwden wij ons woningbezit en geven we invulling aan onze
vastgoedstrategie om te bouwen voor senioren en starters. De woningen zijn goed ontvangen en
voorzien in de behoefte van de doelgroep.
Vanwege de coronamaatregelen is het proces naar de oplevering toe en van de oplevering zelf anders
vorm gegeven. Zo kon een kijkmoment niet worden georganiseerd en heeft de oplevering van de
woning, tot onze spijt, schriftelijk plaats gevonden. In een terugkoppeling van de huurders komt
naar voren dat persoonlijk (fysiek) contact en begeleiding bij de oplevering gemist is bij dit project.
Daarentegen is het grootste deel van de huurders zeer tevreden over de woning.
Aantal woningen:		
Aannemer:			
Architect:
		
EPC (eis: 0,4):			

24
Wensink en Prins
De Velde Architecten
0 – 0,03

10 woningen Het Palet II in Dronten
OFW heeft in 2021 de doelstelling geformuleerd om de nieuwbouw te versnellen en te streven naar
een netto groei van de sociale huurvoorraad. Met het project Het Palet II heeft OFW de kans gekregen
om versneld 10 woningen toe te voegen. Het gaat om een positie van Van der Steeg Bouwen en
Ontwikkelen in de uitbreidingswijk ‘Het Palet’ in Dronten, waar OFW de mogelijkheid heeft gekregen
10 eengezinswoningen te kopen. Hiervoor is op 1 november 2021 de handtekening gezet tussen OFW
en de aannemer. Gelijktijdig is gestart met de uitvoering en de verwachting is dat de woningen in het
najaar van 2022 worden opgeleverd.
Aantal woningen:		
10
Aannemer:			
Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen
Architect:
		
De Bruin architecten
BENG label:			A+++			
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60 appartementen, dagbesteding, praktijkschool in Dronten
Actie Jaarplan 2021: We initiëren de nieuwbouw ‘gemengd wonen’:
60 appartementen, dagbesteding en praktijkschool op stationslocatie Dronten.
Op de stationslocatie in Dronten zullen wij met de gemeente Dronten en Het Almere College komen tot
een samenwerking voor de realisatie van 60 appartementen voor verschillende doelgroepen bovenop
de praktijkschool van het Almere College. Het gaat om een landelijk uniek inclusief gebouw waarin
gemengd wonen, praktijkonderwijs en GGZ dagbesteding samen komen.
In juli 2021 is daartoe de samenwerkingsovereenkomst tussen OFW, gemeente Dronten en het
Almere College voor de ontwikkeling van de nieuwbouw vastgesteld en ondertekend. Hiermee kon het
selecteren van adviseurs voor de ontwerpfase worden opgestart.
Een gezamenlijk bouwproject met het Almere College maakt dat de architect en de aannemer
Europees moesten worden aanbesteed. De aanbesteding van de architect is in december afgerond.
Parallel aan de architectenselectie zijn de overige adviseurs geselecteerd en gecontracteerd. De eerste
ontwerpbijeenkomst heeft in december plaats gevonden.
Aantal appartementen:
60
Aannemer:			Architect:
		
EPC (eis: 0,4):			
30 appartementen en MFC in Swifterbant
Actie Jaarplan 2021: Start nieuwbouw 30 sociale huurappartementen en MFC Swifterbant.
Rond de zomer van 2021 heeft de aanbestedingsprocedure gelopen voor de bouw van het
Multifunctioneel Centrum (MFC) en 30 appartementen in Swifterbant. Helaas kon vanuit deze
procedure de opdracht niet gegund worden, omdat de inschrijvingen hoger lagen dan het beschikbare
budget. Dit had te maken met prijsstijgingen en beperkte beschikbaarheid van materialen.
Aansluitend is er samen met de gemeente Dronten, Jorritsma Bouw en OFW gewerkt om
overeenstemming te brengen tussen de aanneemsom en het beschikbare budget. Hierbij is gezocht
naar alternatieven om de bouwkosten te verlagen, maar de ambitie op duurzaamheid en de uiterlijke
verschijning van het gebouw overeind te houden. Half december 2021 konden we groen licht geven.
Begin 2022 is de overeenkomst getekend tussen OFW en Jorritsma Bouw.
Aantal appartementen:
30
Aannemer:			Jorritsma Bouw
Architect:
		
LKSVDD architecten
EPC (eis: 0,4):			
N.n.t.b.
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Huisvesten statushouders
Aantal
Saldo (voorstand)

-2

Taakstelling 2021

58

Gehuisvest in 2021

51

Saldo per einde 2021 (incl. voorstand/achterstand 2020)
Correctie gehuisvest in januari 2022
Saldo gecorrigeerd 2022 (voorstand)

5
6
-1

De achterstand in te huisvesten statushouders was op 31 december 5 personen. Door de provincie is
besloten dat de statushouders die in januari 2022 gehuisvest zijn, mee mogen tellen voor het jaar 2021.
OFW heeft in januari 6 personen gehuisvest. Daarmee is de taakstelling voor 2021 toch gerealiseerd.
In 2021 is er samen met de gemeente gekeken naar de samenwerking rondom de ‘aanpak integratie
statushouders’ . Het beleidsplan hiertoe is aan het eind van dit jaar tot stand gekomen en zal in 2022
uitgewerkt worden in een praktische invulling en samenwerking.
Beschikbaarheid, betaalbaarheid, passendheid
Onderstaand de (ontwikkeling van de) kerncijfers rond beschikbaarheid, betaalbaarheid en
passendheid. Op betaalbaarheid en passendheid zien we cijfers die overeenkomen met onze
doelstellingen die ons onder andere door de overheid worden opgelegd. We zien wel dat er een groep
middeninkomens is die via OFW een woning hoopt 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 en kunnen betekenen 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
(statushouders) en zorgvragers. Om die reden hebben we bij de gemeente het initiatiefvoorstel gedaan
voor flexwonen. In 2021 heeft de gemeente hiervoor, in samenwerking met OFW, een subsidieaanvraag
gedaan.
Voorrangsverzoeken
Voorrangsverzoeken
Totaal aantal voorrangsverzoeken

2021
Q1

14 (3)

Q2

17 (3)

Q3

22 (6)

Q4

22 (4)

Totaal aantal voorrangsverzoeken

75

Toegekende voorrangsverzoeken

14

Verzoeken m.b.t. uitstroom WeerThuis

2

Totaal toegekende verzoeken

16

OFW heeft in 2021 75 voorrangsverzoeken ontvangen. Aan 16 woningzoekenden is een
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voorrangsverklaring toegekend, omdat zij aan de voorwaarden en criteria voor voorrang voldoen.
Twee woningzoekenden kwamen in aanmerking voor een voorrangsverklaring omdat zij uitstroomden
uit de maatschappelijke opvang. Met de gemeente hebben we afspraken gemaakt om alvast te gaan
werken in het kader van de regionale samenwerkingsovereenkomst “Weer Thuis”, waarin afspraken
zijn gemaakt over het met voorrang huisvesten van mensen die uitstromen uit de maatschappelijke
opvang of een beschermd wonen locatie. We hopen dat het convenant in 2022 door alle partijen wordt
getekend.
Wachttijden
De wachttijd voor een woning blijft ongeveer gelijk. Voor de gehele gemeente Dronten is de gemiddeld
3,4 jaar. De actieve zoektijd1) is gemiddeld 2 jaar en 3 maanden, (26,9 maanden). De verwachting is dat
dit verder zal oplopen, kijkend naar de ruim 1.000 nieuwe woningenzoekenden die zich in de laatste 2
jaar bij OFW hebben gemeld en de toename in te huisvesten statushouders en andere huurders met
voorrang vanuit zorg.
Ondanks de oplevering van 24 nieuwbouwwoningen in Het Palet blijft de wachttijd ongeveer gelijk in
2021. Het aantal woningzoekenden loopt gestaag op naar net boven de 6.000. Hiervan zijn ongeveer
1.800 woningzoekenden actief aan het reageren op vrijkomende woningen.
Er is een kleine stijging in het aantal verhuringen ten opzichte van 2020. Dit is te verklaren door de
oplevering van 24 nieuwbouwwoningen, maar langjarig bekeken is er sprake van een dalende trend.
Met de oplevering van 64 woningen in 2022 hopen we die trend te keren.

1

moment vanaf actief gaan reageren tot aan het werkelijk aangeboden krijgen van een woning
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HUUROPZEGGINGEN
(Excl. kamers, garages, commercieel)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

232

222

202

199

196

202

Biddinghuizen

54

77

68

61

66

36

Swifterbant

41

48

34

34

40

33

327

347

304

294

302

271

2016

2017

2018

2019

2020

2021

228

204

216

192

183

212

Biddinghuizen

51

62

62

49

58

33

Swifterbant

37

34

34

28

35

34

316

300

312

269

276

279

Dronten

Totaal
VERHURINGEN
(Excl. kamers, garages, commercieel)
Dronten

totaal

Ten opzichte van 2020 zien we een verdere stijging van het aantal ingeschrevenen woningzoekenden.
Deels is dat te verklaren door eigen beleid. We roepen oudere inwoners op zich preventief in te
schrijven.
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2017

3554

2018

4168

2019

4912

2020

5179

2021

6085

2016

1015

2017

2196

2018

2298

2019

2229

2020

2020

2021

2396

Aantal en typen sociale huurwoningen
• Per 1 januari 2022 heeft OFW 4.228 sociale huurwoningen in de verhuur.
• Per 1 januari 2022 heeft OFW 6 sociale huurwoningen en 4 studentenkamers leegstaan voor de
verkoop.
in 2021
Sociale huurwoningen per 1 januari

4.226

Oplevering nieuwbouw
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Verkoop woningen aan particuliere kopers (DAEB)

-16*)

Te verkopen woningen (voorraad)

-6

Totaal aantal sociale huurwoningen in de verhuur per 31 december

4.228

*) In 2021 zijn 26 huurwoningen (waarvan 10 woningen op 31 december 2020 als voorraad
geclassificeerd) en 1 studentenwoning (bestaande uit 4 studentenkamers) verkocht aan particuliere
kopers.
Op 31 december 2021 had OFW 14 huurwoningen met een huurprijs hoger dan de sociale huurgrens
van € 752,33.
WONINGTYPE

% in 2021

Appartement

11,1%

Eengezinswoning

58,5%

Grote eengezinswoning

1,2%

Kamer

0,8%

Levensloopwoning

3,1%

Aangepaste woning

0,5%

Seniorenwoning

13,7%

Studentenkamer

8,1%

Tweekamerwoning

2,4%

Woongroep

0,5%

Totaal

100%
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Naast het reguliere woningbezit, heeft OFW nog een aantal andere objecten:
ANDERE OBJECTEN

AANTAL IN 2021

%

76

16,0%

339

69,5%

Studenteneenheden Warmonderhof

26

5,0%

Garages

26

5,0%

Gezondheidscentra

2

0,5%

Bedrijfsruimte

1

0,5%

Ontmoetingscentrum

7

1,0%

Verloskundigenpraktijk

1

0,5%

Maatschappelijke ruimtes bij de WoonArk

8

1,0%

School

1

0,5%

MFG

1

0,5%

488

100%

Verzorgingshuiseenheden
Studenteneenheden Green Campus Aeres Hogeschool

Totaal

Verhuur aan primaire doelgroep
Het Rijksbeleid is dat minimaal 80 procent van de huurovereenkomsten moet worden aangegaan met
huishoudens met een inkomen lager dan € 40.024 (prijspeil 2021), 10 procent mag worden verhuurd
aan huishoudens met een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655. De overige 10 procent is vrije
toewijzingsruimte. In de prestatieafspraken met gemeente en HBV is opgenomen dat we minimaal 90%
aan de primaire doelgroep verhuren.
In 2021 hebben we 97,6 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan de
primaire doelgroep, inkomen lager dan €40.024, 1,7 procent aan huurders met een inkomen tussen
€ 40.024 en € 44.655 en 0,7 procent in de vrije toewijzingsruimte. We blijven hiermee ruim binnen de
kaders van het Rijk van 80-10-10 en we voldoen aan de prestatieafspraak.
De contracten voor de studentencampus zijn hierbij niet meegeteld, omdat dit onzelfstandige
woonruimte betreft. Studenten behoren zonder uitzondering tot onze primaire doelgroep.
In 2021 hebben we gewerkt aan een actualisatie van ons huurbeleid. Daarin kijken we naar de
mogelijkheid om wat meer differentiatie aan te brengen in ons bestand, zowel aan de onderkant als de
bovenkant. In 2022 nemen we hierover een besluit en gaan we over tot implementatie.
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< € 40.024
(Min. 80%)

€ 40.024 - € 44.655
(Max. 10%)

> € 44.665
(Max. 10%)

2021

97,6%

1,7%

0,7%

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%

INKOMEN à
JAARTAL

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 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 € 633,25 (prijspeil januari 2021)
• Bij drie- en meerpersoonshuishoudens max. netto huur € 678,66 (prijspeil januari 2021)
In 2021 hebben we 291 huishoudens aan een woning geholpen en 99 procent van de huishoudens
passend gehuisvest. Hiermee hebben wij voldaan aan de regelgeving.
Verkoop woningen
• We hebben 27 huurwoningen (27 DAEB- en 0 niet-DAEB-woningen) verkocht en geleverd en daarnaast 7 woningen nog in voorraad. Er waren 35 begroot.
• Er zijn geen startersleningen verstrekt (2020: 3). We constateren dat de huizenprijzen te hoog worden om voor de starterslening in aanmerking te komen. In 2022 evalueren we ons verkoopbeleid en
kijken we hoe we hiermee om gaan. Tevens kijken we naar onze verkoopdoelstelling en de benodigde verkoopvijver voor de komende jaren.

AANTAL VERKOCHTE HUURWONINGEN
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

35

16

13

15

21

39

45

33

30

2019

2020

2021

35

32

27

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:
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INDELING BEZIT OP BASIS VAN
STREEFHUUR

2017

2018

2019

2020

2021

< kwaliteitskortingsgrens

4,5%

10,8%

11,4%

11,7%

11,4%

< laagste aftoppingsgrens

66,8%

62,7%

62,8%

62,7%

63,4%

< hoogste aftoppingsgrens

23,8%

21,8%

21,5%

20,8%

22%

< maximale huurgrens

4,9%

4,6%

4,3%

4,7%

3,2%

> maximale huurgrens

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

HUURGRENZEN

2018

2019

2020

2021

< kwaliteitskortingsgrens

€ 417,34

€ 424,44

€ 432,52

€ 442,46

< laagste aftoppingsgrens

€ 597,30

€ 607,46

€ 619,01

€ 633,25

< hoogste aftoppingsgrens

€ 640,14

€ 651,03

€ 663,40

€ 678,66

< maximale huur(toeslag)grens

€ 710,68

€ 720,42

€ 737,14

€ 752,33

> maximale huur(toeslag)grens

€ 710,68

€ 720,42

€ 737,14

€ 752,33

Op 31 december 2021 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). Voor de jaarlijkse huuraanpassing (per 1 juli) geldt in 2021 een
maximale huurverhoging van nul procent. De huurprijzen zijn bevroren. Dit geldt voor alle sociale
huurwoningen (gereguleerde contracten), zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimten. Ook de
inkomensafhankelijke huurverhoging is niet toegestaan.
De huursom steeg in 2021 in totaal met 0,16 procent door huurprijsaanpassing bij verhuizing. De
maximale huurgrens (€ 752,33) wordt niet overschreden (m.u.v. van oorsprong geliberaliseerde
woningen).
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 2021 is geen woning binnen het
eerste jaar ontruimd.
2015
Aantal huisuitzettingen binnen een
jaar na ingang huurovereenkomst

2016

0

1

2017
0

2018
1

2019
0

2020
0

2021
0

Goed huurderschap – hulp, begeleiding / speciale contracten
Het uitgangspunt bij het aangaan van een huurcontract is dat we inzetten op succesvol huren. Daarbij
is het belangrijk dat huurders in staat zijn zelfstandig te wonen, hun huur kunnen betalen en geen
overlast veroorzaken. Bij twijfel over succesvol huren, maken we bij aanvang van het huurcontract
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nadere afspraken met de huurder die worden vastgelegd in een zogenaamde gedragsaanwijzing.
De gedragsaanwijzing zetten we ook in als instrument om overlast te bestrijden. De aanvullende
voorwaarden gaan bijvoorbeeld over woonbegeleiding, financiële begeleiding of geboden en
verboden om overlast aan omwonenden te beëindigen of te voorkomen. De gedragsaanwijzing is een
overeenkomst die een betere borging geeft dan een begeleidingsovereenkomst. Daarom zetten we de
begeleidingsovereenkomst niet meer in en sluiten wij een gedragsaanwijzing af. Sinds een paar jaar
zien we een toename van complexere overlast waardoor wij ervoor hebben gekozen dit middel vaker in
te zetten, met overwegend succes.
In 2021 is er één omklapcontract omgeklapt. Op dit moment hebben wij nog één lopend huurcontract
in een omklapconstructie. Daarnaast zijn er drietal tijdelijke huurovereenkomsten afgesloten. Twee
daarvan zijn afgesloten in combinatie met een gedragsaanwijzing en één voor een tijdelijk onderkomen
vanwege brand in de woning.
Aantal gedragsaanwijzingen

2021

2020

2019

I.v.m. handhaving campus

8

8

Als onderdeel nieuwe verhuring/huurcontract

5

4

Als handhaving/interventie bij overlast- en
leefbaarheidsdossier

6

3

1

19

15

2

Totaal

1

Huurachterstand
Per 31 december 2021 bedraagt de huurachterstand van de huidige huurders 1,03 procent van de
gerealiseerde huuropbrengst..
Het afgelopen jaar is de samenwerking met Gemeente Dronten en Maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland verder geoptimaliseerd. Deze afspraken worden geformaliseerd in een convenant tussen
deze partijen.
Bij complexere, individuele situaties waar er ook sprake was van huurachterstand zijn er ‘ronde tafel’gesprekken gepland met alle betrokken hulpverleningspartijen en de huurder. Dat heeft geleid tot
goede afspraken voor zowel de betrokken huurder als de betrokken partijen.
Per 31 december

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

0,78%

0,79%

0,76%

0,81%

0,80%

0,76%

1,03%

Beperken van huisuitzettingen
Wij hebben een sociaal incassobeleid en proberen het aantal huisuitzettingen wegens
betalingsachterstand te beperken. Het blijft in sommige gevallen lastig om met huurders die
betalingsproblematiek hebben in contact te komen. De coronamaatregelen van het afgelopen jaar
hebben dat extra bemoeilijkt.
De samenwerking met Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) en Gemeente Dronten is
erg belangrijk. Zij werden ook ingezet om contact te krijgen met huurders om zo huisuitzetting te
voorkomen.
In 2021 heeft OFW geen enkele woning ontruimd vanwege betalingsachterstand. Wel waren er twee
huurders die richting een ontruiming leken te gaan. Hier hebben wij een huisbezoek gebracht en zijn er
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afspraken gemaakt over de huurbetaling en is er hulpverlening ingezet.
Het afgelopen jaar is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen OFW en
Deurwaarder.com. In deze overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen OFW en Deurwaarder.
com over beheren van dossiers, werkwijze, kosten en rapportage. Er wordt al lange tijd prettig
samengewerkt met Deurwaarder.com, maar de afspraken waren verouderd. Dit was een goede
aanleiding om de afspraken opnieuw te bespreken en vast te leggen.
Huisuitzettingen vanwege overlast
Het afgelopen jaar is er één ontruiming geweest op basis van sociale overlast. Er is één keer aangedrongen op een huuropzegging om een juridische procedure voor het ontbinden van de huurovereenkomst
te voorkomen.
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2. Duurzaam goed wonen
Over ‘Duurzaam goed wonen’ uit:
Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 2018-2023’:
We streven naar duurzame, kwalitatief goede woningen, waarin onze bewoners prettig
kunnen wonen en zich thuis voelen. Woningen die technisch in orde zijn en veilig, gezond
en comfortabel om in te wonen. De kwaliteit van onze woningen zien we altijd in relatie
tot betaalbaarheid: welke woonlasten brengt de woningkwaliteit met zich mee en passen
deze bij het inkomensniveau van onze doelgroep? We zoeken hierbij naar de juiste 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 (afhankelijk van bestemming) en veilig en gezond is om in te wonen.
• een duurzame woning die energiezuinig is, langjarig invulling geeft aan zijn bestemming (toekomstbestendig) en duurzaam gerealiseerd is.
• een betaalbare woning, waarbij de kwaliteit van de woning in verhouding staat tot de prijs.
Visie op Duurzaamheid 2.0
Actie Jaarplan 2021: We ronden de definitiefase ten behoeve van een Visie op
Duurzaamheid 2.0 af.
OFW heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. We zijn een van
de duurzaamste corporaties van Nederland en hebben al een aantal jaren gemiddeld energielabel A.
We hebben veel van onze doelen gehaald. In 2021 hebben we onderzocht waar duurzaamheid bij OFW
in de toekomst over gaat. We verbreden het thema, van onze Trias Energetica, naar materiaalgebruik
(circulariteit), natuur (natuur-inclusief en klimaatadaptief). Verder nemen we nadrukkelijker de
menskant mee: wat hebben onze huurders nodig voor duurzaam goed wonen?
De Visie op Duurzaamheid is bepaald met hulp van onze huurders en stakeholders. We hebben via
praatmee.ofw.nl bewoners gevraagd naar hun inzichten, wensen en verwachtingen. En ook onze
stakeholders hebben belangrijke input geleverd. In 2021 is er veel opgehaald. Het vertalen naar een
definitieve visie doen we in 2022 De visie en doorvertaling in aanpak zal ook als input gebruikt worden
voor het nieuw op te stellen ondernemingsplan (eind 2022).
Zie onderstaand ons nieuwe denkmodel, geïnspireerd door het model van de Trias Energetica die jaren
onze leidraad is geweest bij het verduurzamen van onze woningen.
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Model OFW Duurzaamheid 2.0
Besparen op CO2 en woonlasten
Actie Jaarplan 2021: Om te besparen op CO2 (en woonlasten voor onze huurders) plaatsen we
PV-installaties (zonnepanelen) en transformeren we woningen naar all electric.
In 2021, evenals voorgaande jaren, brachten wij op verzoek van huurders PV-installaties aan op
individuele woningen. Er was een budget voor 90 woningen waarmee dan ruim 100.000 kg CO2 wordt
bespaard. We hebben op 72 woningen PV-panelen aangebracht.
Wij voeren een pilot in de Greente-Noord in Swifterbant uit. Dit houdt in dat we cv-ketels op gas op
verzoek van de huurders vervangen door een elektrische warmtepomp met een PV-installatie voor
duurzame stroomopwekking. Ook het koken wordt elektrisch zodat deze woningen all electric worden.
Hiermee besparen wij 670 kg CO2 per woning per jaar. Dit hebben we inmiddels bij 8 van de 33 woningen gedaan (de huurders die mee hebben gedaan aan de pilot). De overige bewoners krijgen in 2022
nogmaals een aanbieding om de woning all electric te maken. We verwachten hen met de meetgegevens van de pilot te overtuigen.
Voor de appartementencomplexen aan de Rozemarijn en Sparlinghof in Dronten worden de centrale
voorzieningen verduurzaamd door het aanbrengen van een collectieve PV-installatie. Hiermee
besparen we per complex 6.000 kg CO2 per jaar.
In totaal besparen we met deze maatregelen 133.000 kg CO2 per jaar.
En er gie

2019

2020

2021

aantal woningen (collectieve) PV panelen

533

826

898

aantal woningen elektrisch koken

270

431

636

aantal woningen gasloos*

186

187

228

12,5%

19,7%

21,2%

1,19 / A

1,14 / A

1,13 / 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.
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Scenariostudie aanpak woningen bouwjaren ’73-‘80
Actie Jaarplan 2021: We stellen een scenariostudie op voor de aanpak van de woningen met de
bouwjaren ’73-’80.
In 2021 hebben we met een interne werkgroep gewerkt aan een viertal scenario’s voor de aanpak
van de woningen met bouwjaren ’73-’80. Er is daarbij onder andere gekeken naar de huidige
situatie, de warmtetransitie-visie, technische mogelijkheden en kosten van de diverse aanpakken.
Alle vier scenario’s gaan uit van minimaal isoleren en daarnaast een variatie in het toepassen van
duurzame technieken voor energie, warmte, warm water en ventilatie. Per complex wordt nu, voor de
voorbereiding van de uitvoering in de komende jaren, de beste aanpak geselecteerd. Ook acties die
volgen uit het vernieuwde duurzaamheidsbeleid, dat in de eerste maanden van 2022 wordt vastgesteld,
zullen we daarbij zoveel mogelijk meenemen.
Bewoners van deze woningcomplexen worden verder geïnformeerd over de aanpak als de
voorbereiding van een betreffend complex gaat lopen.
Transitievisie Nieuwe Warmte / wijkenergieplannen
De gemeente Dronten heeft een extern bureau (Sweco) de opdracht gegeven om op basis van een Plan
van Aanpak in 2021 te komen tot een Transitievisie Nieuwe Warmte. OFW is hierbij betrokken.
In december heeft het College van B&W een akkoord gegeven op de Transitievisie Nieuwe Warmte. De
gemeente Dronten kiest met de Transitievisie Nieuwe Warmte bewust voor een individuele aanpak,
omdat een effectieve wijkaanpak voor Dronten nog niet voor handen is.
De visie wordt begin 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd en bij instemming kan worden overgegaan
tot uitvoering. OFW zal hierbij worden betrokken. Onze inzet zal zijn om de gemeentelijke inzet in de
wijken goed te koppelen aan onze moderniseringsplannen in komende jaren.
Energielabels
Per 31 december 2020 is het overzicht van het totale woningbezit als volgt:
EI
(Energie-index) volgens het nv*

AANTAL WONINGEN
31-12-2021

ENERGIELABEL
(letter) volgens het nv*

< 1,20

2581

A/A+/A++

1,21 – 1,40

652

B

1,41 – 1,80

687

C

1,81 – 2,10

207

D

2,11 – 2,40

44

E

2,41 – 2,70

0

F

> 2,71

0

G

Totaal

4171

* Energie-index volgens het Nader Voorschrift.
** 57 zorgwoningen vanwege contractvorm niet voorzien van energielabel
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* Energie-index volgens het Nader Voorschrift

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.
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3. 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 wel redt, met een klein steuntje van elkaar. Waarbij wijkbewoners elkaar niet in de weg
zitten, maar zich juist aan elkaar kunnen optrekken en op die manier de woonomgeving als
kansrijk ervaren. Een inclusieve samenleving werkt wat dit betreft twee kanten op: het gaat
erom dat kwetsbare huurders het redden, maar ook dat de andere wijkbewoners prettig kunnen
wonen. We bewaken daarom scherp de grens van wat een wijk aankan en stimuleren een
positieve wisselwerking tussen de verschillende bewonersgroepen in de wijk.

Onze belofte
Onze doelgroep mag
rekenen op:

• een leefbare woonomgeving waar bewoners prettig samen wonen en leven, zich veilig voelen en
trots zijn op hun eigen woning en wijk.
Visie op Leefbaarheid
Actie Jaarplan 2021: We stellen een Visie op Leefbaarheid op.
In 2021 zijn de resultaten van de leefbaarheidsmonitor (Lemon) bekend geworden (we voeren dit
onderzoek om de paar jaar uit met de gemeente). Gemiddeld scoort de gemeente Dronten een 7,7.
Dit is vergelijkbaar met vier jaar geleden. Mede naar aanleiding van het onderzoek en in lijn met de
prestatieafspraken, heeft OFW samen met de gemeente en de HBV een aantal wijkinventarisaties
gedaan vooruitlopend op het organiseren van buurtschouwen. Samen met hen hebben wij een aantal
wijken geschouwd, die uit de Lemonmeting als aandachtswijk naar voren kwamen.
In deze wijken hebben we in eerste instantie gekeken naar de aspecten schoon, heel en veilig. Om met
schoon, heel, veilig aan de slag te gaan willen we in 2022 gaan werken met een pilot Beeldkwaliteit,
een methodische werkwijze voor de aanpak van schoon, heel en veilig. Bij de verdere wijkaanpak
beoordelen we daarnaast of we, met onze partners in de wijk, ook aan de sociale cohesie in wijken
kunnen werken. Op de Kruizemunt is er samen met de partners een waterspeeltuin gerealiseerd en
op feestelijke wijze geopend. De opening werd gecombineerd met een doedag, waarbij we samen met
bewoners de achterpaden onkruidvrij en op sommige plekken beter toegankelijk hebben gemaakt. De
ervaringen op de Kruizemunt willen we gebruiken voor toekomstige projecten.
In 2021 is een eerste schets gemaakt voor het nieuwe leefbaarheidsbeleid van OFW. In 2022 pakken we
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dit verder op en we hopen dat de visie medio 2022 vastgesteld kan worden als kader voor onze inzet in
komende jaren.
Afspraken met samenwerkingspartners
Actie Jaarplan 2021: We maken uitvoeringsafspraken met onze lokale partners ter voorkoming
van problemen rondom wonen (en leefbaarheid).
• In de gemeente Dronten wordt buurtbemiddeling uitgevoerd door Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). Gemeente, OFW en MDF hebben hun werkwijze en afspraken ten aanzien van
buurtbemiddeling in 2021 vastgelegd in een Convenant Buurtbemiddeling.
• In het voorjaar van 2021 hebben wij het convenant Zorg- en Veiligheidshuis Midden Flevoland mede
ondertekend. Dit is een samenwerking tussen het Zorg- en Veiligheidshuis, gemeente, politie en
diverse hulpverlenende instanties. Doel is het betrekken van OFW bij dossiers waarbij sprake is van
zeer ernstige overlast en/of grote risico’s voor de omwonenden of woonomgeving. In deze overleggen van het zorg- en veiligheidshuis wordt met de diverse partners aan een persoons- en systeemgerichte aanpak gewerkt. Het gaat gemiddeld om 1 à 2 dossiers per jaar.
• Aan het eind van 2021 heeft OFW een intentieovereenkomst getekend voor de pilot zorg- en veiligheidsoverleg. Dit overleg is bedoeld als plek waar partijen casuïstiek rondom onveilige situaties op
gebied van sociaal beheer kunnen inbrengen voor advies. Vanuit verschillende perspectieven kan er
gezamenlijk naar casuïstiek en vraagstukken gekeken worden. Eventueel kan er, indien nodig, opgeschaald worden naar PGA overleg (Persoons Gerichte Aanpak), een overleg waarin gezamenlijk met
netwerkpartners naar oplossingen wordt gezocht ter voorkoming van ontruiming of escalaties in de
wijk.
• We bereiden een samenwerkingsovereenkomst voor met de gemeente en o.a. Kwintes om mensen
vanuit maatschappelijke opvang of beschermd wonen op een goede en kansrijke manier uit te laten
stromen. We verwachten in 2022 de overeenkomst met elkaar te tekenen.
Bewonersinitiatieven
Het Leefbaarheidsfonds heeft in 2021 drie aanvragen ontvangen. Twee verzoeken zijn gehonoreerd:
materialen voor de inrichting van de ontmoetingstuin in Dronten Noord (€ 2.110,00) en 11
bloembakken aan lantaarnpalen en materialen voor een waterbaan in de Koolzaadhof in Biddinghuizen
(€ 2.476,34). Eén verzoek is ingetrokken door de aanvrager. In 2021 is er ook één aanvraag uit 2020
toegekend, namelijk twee verrijdbare banken voor in de binnentuin van De Tas in Biddinghuizen
(€ 2.173,77).
Beste Buur-verkiezing
Samen met de gemeente Dronten en Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland (MDF)
Buurtbemiddeling organiseerden we voor de zesde keer de ‘Beste Buur-verkiezing’. Inwoners van de
gemeente Dronten konden hun buur/buren hiervoor nomineren. Er waren dit jaar 10 genomineerden.
Meneer Springer uit Dronten werd uitgeroepen tot de Beste Buur van 2021 van de gemeente Dronten.
De genomineerden zijn allemaal van bijzondere betekenis voor hun buren. Dik verdiend, werden ze
thuis verrast met koffie uit de baristabus, gebak en een Beste Buurpakket.
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4. Duurzame organisatie
Over ‘Duurzame organisatie’ uit:
Ondernemingsplan ‘Inspireren & verbinden 2018-2023’:
In ‘Duurzame organisatie’ zijn drie hoofdstukken uit het Ondernemingsplan samengenomen:
‘Goed contact met de klant’, ‘Inspireren en verbinden’ en ‘Duurzame organisatie’. De Drontense
huurder en woningzoekenden vormen het bestaansrecht van onze organisatie en zijn de
reden waarom wij ons dagelijks inzetten. We hechten veel waarde aan een klantgerichte
dienstverlening en goed contact met de klant. We willen een organisatie zijn van betrokken
en kundige medewerkers, die onze huurders goed kunnen helpen en daar voldoening uit
halen. Het is van belang dat we in verbinding en transparant zijn. We bieden noodzakelijkerwijs
efficiënte dienstverlening aan, maar soms is maatwerk nodig en gaan we een stapje verder.
Hiervoor is het nodig dat onze medewerkers de ruimte hebben om te doen wat nodig is en
wordt de samenwerking met onze partners nóg belangrijker: samen bereiken we meer.

Onze belofte
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.
• Wij nodigen en dagen partners uit om met ons invulling te geven aan de thema’s die belangrijk voor
ons zijn.
• Wij geven medewerkers meer regelruimte (vertrouwen en verantwoordelijkheid) om hun werk te
doen.
Klantgerichte dienstverlening
Klantvisie
Actie Jaarplan 2021: We starten het opstellen van een klantvisie op en realiseren quick wins in
onze dienstverlening aan de klant.
• Binnen OFW herijkten we onze wijze van dienstverlening. Hoewel het 2021 nog steeds lastige
omstandigheden waren door corona, hebben we toch nadrukkelijk stilgestaan bij onze service
richting onze klanten. Onze ambitie is het om een ‘5 sterren corporatie’ te worden, waarin onze
huurders onze overall dienstverlening beoordelen met een 8. Door onderzoek onder onze huurders
(KWH enquêtes, telefonische navraag bij opmerkingen en after sales bij nieuwe huurders) hebben
wij bepaald hoe we onze huurders excellent kunnen helpen. Communicatie op orde en proactief
informeren, zichtbaar zijn in de wijk, duidelijk zijn en denken in oplossingen zijn wat punten
die aan de orde kwamen. De nieuwe Klantvisie ronden we begin 2022 af en vertalen we dan
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naar een ambitieus plan van aanpak waar onze klanten echt wat van moeten gaan merken. De
Huurders Belangen Vereniging is gevraagd om mee te denken over de plannen om zo dichtbij onze
klantwensen te blijven.
Klant- en stakeholdersbetrokkenheid
Actie Jaarplan 2021: We stellen een plan op voor de verbetering en verbreding van de klant- en
stakeholdersbetrokkenheid.
In coronatijd werd duidelijk hoe afhankelijk we zijn van de spaarzame momenten waarop we (fysiek)
met onze stakeholders en huurders in contact zijn. We missen in deze tijd een belangrijk deel van deze
input, feedback en betrokkenheid bij ons werk. Daarom hebben we gekeken hoe we ook via digitale
kanalen verbinding kunnen vinden. We zijn aan de slag gegaan met de online participatietool van
Citizenlab. In juli lanceerden we ons eigen platform: praatmee.ofw.nl. Via dit platform kunnen huurders
en stakeholders met ons meedenken over beleids- en organisatievraagstukken door ideeën aan te
dragen, te stemmen, mee te doen aan peilingen en het invullen van vragenlijsten. In 2021 begonnen we
klein, met 1 ‘project’: “Wat heb jij als huurder nodig om duurzaam goed te kunnen wonen?”. Zo konden
we ervaren en aanscherpen. In 2022 zetten we praatmee.ofw.nl bij de uitvoering van ons jaarplan vaker
in. Hierbij maken we bewust keuzes tussen lichtere en zwaardere onderwerpen, zodat iedereen de
mogelijkheid krijgt om met ons mee te denken.
In 2021 zijn we bovendien gestart met een update van ons stakeholdermanagement, ook als
voorbereiding voor ons nieuwe ondernemingsplan. Dit heeft er in 2021 al toe geleid dat we een aantal
nieuwe contacten hebben uitgenodigd voor onze jaarlijkse (dit jaar digitale) stakeholdersdag.
Kwaliteit dienstverlening
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 2021.
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

2021

2020

2019

2018

2017

Contact

7,3

7,4

7,4

7,3

7,2

Woning Zoeken

7,5

7,8

7,6

7,3

7,5

Nieuwe Woning

7,3

7,4

7,8

7,3

7,8

Huur Opzeggen

8,1

8,3

7,7

7,5

7,6

Reparaties

7,8

7,8

7,8

7,5

7,7

Onderhoud

7,7

7,1

7,7

8

7,4

Totaal

7,6

7,6

7,6

7,5

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

OFW 2021

LANDELIJK
GEMIDDELDE

OFW 2020

Nieuwe huurder

7,1

7,7

7,6

Reparatieverzoek

7,5

7,6

7,4

Vertrokken huurder

7,9

7,5

7,9

ONDERDEEL

We hielden rekening met een daling als gevolg van corona. Onder andere door de lockdowns.
quarantaines en ziekte konden we niet altijd de dienstverlening leveren die we gewend zijn. Bovendien
bouwden we hierdoor achterstand op, waardoor wachttijden langer waren dan normaal. Desondanks
wordt onze dienstverlening rond ‘woning verlaten’ hoog gewaardeerd en ook op reparaties doen we
het goed. Op het proces rond nieuwe verhuringen valt veel winst te halen. Daar gaan we vanuit onze
nieuwe klantvisie actief mee aan de slag.
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.
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 ook onze jaarlijkse stakeholdersdag moest op het allerlaatste moment worden
omgezet naar digitaal.
Prestatieafspraken gemeente, HBV, OFW
We hebben uitvoering gegeven aan de Prestatieafspraken die we met de gemeente en HBV
voor 2021/2022 hadden gesloten. We hebben tijdens onze reguliere ambtelijke en bestuurlijke
overlegmomenten de voortgang op de diverse thema’s besproken. Eén bestuurlijk overleg met de
gemeente en Huurders Belangen Vereniging was speciaal gewijd aan de prestatieafspraken. We
hebben daarin de voortgang besproken en aandachtspunten benoemd. De belangrijkste waren:
• de huisvesting van statushouders en urgenten, met vanuit OFW het pleidooi om met flexwonen aan
de slag te gaan
• de oplopende wachtlijsten, met de afspraak om gezamenlijk te kijken naar uitbreiding en versnelling
van locaties
• OFW heeft de gemeente daarnaast meegenomen in haar plannen om een tuinenproject te starten
naar Lelystads voorbeeld (Kluswinkel)
Begin 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor nieuwe afspraken voor de jaren 2023/2024. Conform
de nieuwe Woningwet voeren we hiervoor met alle partijen een gezamenlijke evaluatie uit op de vorige
afspraken. We doen dit met een extern bureau.
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Overleg met gemeente
Gedurende het jaar heeft er periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen
gemeente en OFW. Onderwerpen die o.a. zijn besproken:
• Voortgang uitvoering prestatieafspraken 2021/2022
• Nieuwbouwontwikkelingen, lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen
• Visitatie OFW
• Effect corona op huurders en dienstverlening
• Convenant Weer Thuis
• Voorbereiding nieuw huurbeleid
• Flexwonen
• Leefbaarheid & buurtschouw
• Huisvesting statushouders
• Opzet gezamenlijke ‘woningmarktmonitor’
• Proces omgevingsvisie en evaluatie Woonvisie
• Regionale ontwikkelingen: Motie Koerhuis (extra bouwen Flevoland), Provincie Flevoland - Provinciale woonagenda, Regio Zwolle - Regionale Woonagenda
• Onderzoek Companen Wonen & Zorg
• 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 2021 hebben de HBV en
OFW zeven keer vergaderd. Naast de vijf jaarlijks geplande vergaderingen is er één aparte vergadering
belegd rondom de jaarlijkse huurverhoging en een extra vergadering met onze jurist om wat langer
stil te staan bij de mogelijkheden rondom overlastsituaties. 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 zijn gepasseerd zijn:
• Burenoverlast
• Convenant Weer Thuis
• Corona en benodigde maatregelen OFW
• Statushouders
• Buurtinventarisaties met gemeente
• Opleverstatus huurwoning bij verkoop
• Huurverhoging en bezwaren
• Werving en selectie RvC leden
• Integriteitscode OFW
• Uitkomsten lezersonderzoek Vizier
• Aanvragen leefbaarheidsfonds
• Communicatie Morinel
• Huurdersverklaring bij verhuizing
• Visitatie
• Subsidieregeling RREW
• Bewonersavond
• Japanse duizendknoop bestrijding
• Kopij voor bewonersblad Vizier
• Woningtoewijzing
• Cijfers dienstverlening (KWH)
• Jaarplan 2022
• Prestatieafspraken gemeente, HBV, OFW
38

De HBV nam deel aan de (online) bewonersavond in april en de (online) stakeholdersbijeenkomst in
december. De jaarlijkse ontmoeting tussen de HBV en de RvC vond in oktober plaats. Er werd, samen
met de directeur-bestuurder, een bezoek gebracht aan het flex wonen project van collega-corporatie
Centrada in Lelystad. De directeur bestuurder en een afvaardiging van de RvC waren aanwezig bij de
Ledenraad van de HBV. Een flex wonen project voor urgent woningzoekenden wordt namelijk ook door
de gemeente Dronten en OFW verkend.
Daarnaast had de HBV met diverse commissarissen gedurende het jaar op andere manieren contact.
Ook hebben de HBV en de RvC samengewerkt bij de werving van een nieuw RvC-lid, waarvoor de HBV
een kandidaat mocht voordragen.
Visitatie
Actie Jaarplan 2021: We geven uitvoering aan de wettelijke visitatie en gaan samen met stakeholders aan de slag met de aandachtspunten en verbetervoorstellen die daaruit voortkomen.
Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om eens per vier jaar een visitatie door een onafhankelijk
bureau te laten uitvoeren. Een visitatie geeft zicht op onze maatschappelijke prestaties en hoe we deze
kunnen verbeteren. OFW liet zich voor de vijfde keer visiteren (over de prestaties van 2017 t/m 2020) en
kreeg gemiddeld een 7,7. De rapportage leest u hier.
De visitatiecommissie beoordeelde OFW aan de hand van interviews met belanghebbenden, waaronder
de HBV, gemeente, partners in zorg en welzijn, de Raad van Commissarissen en ondernemingsraad van
OFW.
Net als in de vorige visitatie, heeft de visitatiecommissie geen grote tekortkomingen geconstateerd.
Punten die de commissie meegeeft om de prestaties te optimaliseren, zijn onder andere:
• Wees naar buiten toe meer zichtbaar en laat zien hoe je de interne en externe opgaven oppakt.
• Maak in de begroting de relatie met de maatschappelijke opgaven duidelijker zichtbaar.
• Probeer in de samenwerking met overige belanghebbenden de goede prestaties bij reguliere werkzaamheden door te zetten en tevens open te blijven staan voor bijzondere of plotseling opspelende
ontwikkelingen.
Belanghoudersbijeenkomst
We naderen de einddatum van ons ondernemingsplan “Inspireren en verbinden 2018-2023”. Om
vanuit verschillende achtergronden en belangen zoveel mogelijk input te verzamelen om daarmee
goed onderbouwd richting te kunnen geven aan onze koers (2023-2028), hielden we op 2 december
een stakeholdersbijeenkomst. Zo’n 35 stakeholders gaven ons (vanwege corona digitaal) input op
de thema’s: Beste Buurt, Duurzaam goed wonen en Bouwen aan Dronten. Aanwezigen waren onder
andere: de gemeente Dronten, Huurders Belangen Vereniging, Coloriet, Kwintes, De Meerpaal,
bouwbedrijven en architectenbureaus. Met veel van deze partijen hadden we in 2021 ook herhaaldelijk
ambtelijk en bestuurlijk overleg.
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Onze organisatie
Structuur van onze organisatie
Onze organisatie- en verbindingenstructuur is onderstaand weergegeven. OFW bestaat uit de
toegelaten instelling OFW. Daaronder vallen 2 BV’s die 100% dochters zijn van de stichting.

Stichting Oost Flevoland Woondiensten had (ultimo 2021) 52 medewerkers (47,5 fte) in dienst2. De
medewerkers zijn verdeeld over 3 afdelingen: Wonen, Vastgoed, Bedrijfsvoering, ieder met een
eigen manager. Daarnaast heeft de organisatie een aantal stafmedewerkers die door de directeurbestuurder worden aangestuurd.
Organogram van stichting Oost Flevoland Woondiensten

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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Organisatieontwikkeling
Actie Jaarplan 2021: We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de ontwikkeling van
onze organisatie.
In 2021 is veel tijd en aandacht gestoken in de ontwikkeling van de organisatie, op individueel, team- en
organisatieniveau. Hiermee willen we een beweging maken naar (meer) persoonlijk leiderschap van
iedere OFW’er en meer mensgericht en ontwikkelgericht werkgeverschap.
Er zijn workshops georganiseerd over teamsamenwerking, ondersteund met individuele DISCrapportages en –gesprekken voor meer zelfinzicht. Er is in alle teams opgehaald hoe we binnen OFW
met elkaar willen (samen)werken. Dit heeft geresulteerd in “de OFWay”: een set aan competenties
en gedragingen voor iedere OFW’er. Vervolgens is in 2021 een start gemaakt met de implementatie
hiervan; onder andere met 360-graden-feedback, ontwikkelgesprekken en opleidingsaanbod passend
bij de OFWay.
In 2021 zijn stappen gezet om de leiderschaps- en HR-visie van papier naar realiteit te brengen. We
doen dit door wat we doen te toetsen aan de visie en deze te vertalen naar beleid. Zo hebben we in
2021 een start gemaakt met het moderniseren van het personeelsbeleid en de vernieuwing van onze
gesprekscyclus.
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Optimalisatie primaire processen
Actie Jaarplan 2021: We stellen samen met de organisatie een plan van aanpak op voor en
starten met de optimalisatie van onze primaire processen en een update van de systemen.
De afgelopen jaren is een start gemaakt met het pilotproject Verhuur- en mutatieproces. We zijn
dit project gestart om het proces in relatie tot inrichting en gebruik van ICT-systemen te verbeteren,
zodat het primaire bedrijfsproces beter ondersteund wordt. Met het optimaliseren kijken we zowel
naar klantgerichtheid, integraliteit en samenwerking, effectiviteit, efficiency als risicobeheersing
van de processen. Het plan van aanpak is met medewerkers en een extern adviseur opgesteld. De
uiteindelijke procesbeschrijving zal ter borging in een ICT-applicatie worden vastgelegd.
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Risicomanagement
Actie Jaarplan 2021: We ronden het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van
risicomanagement af en starten met de implementatie ervan.
In 2021 zijn we gestart met de implementatie van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van
risicomanagement dat we eerder hebben opgesteld. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf
Gezonde financiële basis: risicomanagement.
Personeelsbestand (opbouw en verloop)

AANTAL MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER
Jaar

Aantal

In fte

2021

52

47,5*

2020

51

46,4

2019

46

40,8

2018

47

41,4

2017

46

40,6

2016

49

43,3

2015

54

47,3

2014

51

45,3

2013

52

46,3

2012

58

51,4

*Naast deze medewerkers met een arbeidsovereenkomst, was in 2021 circa 5,2 fte op inhuurbasis werkzaam
voor OFW. In 2020 circa 6 fte.
Voor 2021 hebben we een formatieplanning gemaakt: 56,33 fte, waarvan 52,07 vaste en de rest
tijdelijke formatie. Dit is een groei in formatie, die we nodig vonden om onze opgaven aan te kunnen
en wat meer lucht in de organisatie te brengen. Tegelijk met de groei in formatie was ons doel om
de externe inhuur wat terug te brengen. De formatieplanning voor 2021 hebben we grotendeels
gerealiseerd. Sommige posities zijn weloverwogen niet, nog niet of tijdelijk met inhuur ingevuld.
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Ondanks de moeilijk wordende arbeidsmarkt hebben we onze vacatures nog kunnen invullen. De
inhuur is ten opzichte van vorig jaar iets gedaald, maar toch hebben we, meer dan gewenst, moeten
inhuren om onvoorziene omstandigheden en pech te kunnen opvangen.

Instroom-uitstroom
Mannen

Vrouwen

aantal

fte

aantal

Totaal
Fte

aantal

fte

31-12-2020

25,00

23,65

26,00

22,74

51,00

46,39

Instroom

4,00

3,78

5,00

4,22

9,00

8,00

Uitstroom

-6,00

-5,60

-2,00

-1,89

-8,00

-7,49

0,00

0,00

0,64

25,07

52,00

47,54

Verandering arbeidsduur

0,64

31-12-2021

Uitstroom
medewerkers

23,00

22,47

2021

2020

Pensioen

2

3

overige redenen

6

8

Totaal

8

11

44

29,00

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 vrijgekomen uren dienen bij voorkeur op corporatieniveau, maar als
dit niet lukt op brancheniveau te worden herbezet met medewerkers van 35 jaar of jonger. In 2021
hebben bij OFW 3 medewerkers deelgenomen aan de generatieregeling, waarvan er 2 met pensioen
zijn gegaan in 2021.
Opbouw personele bezetting per 31-12-2021
aantal

fte

parttimers

in %

fulltimers

in %

Man

23

22,47

3

13,0%

20

87,0%

Vrouw

29

25,07

15

51,7%

14

48,3%

Totaal

52

47,54

18

34,6%

34

65,4%

In tegenstelling tot de sector stijgt de gemiddelde leeftijd bij OFW niet.
GEMIDDELDE LEEFTIJD
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Man

47,7

47,2

49,3

48,8

47,6

49,3

47,0

46,7

Vrouw

41,6

42,3

43,8

44,4

45,0

44,3

39,4

41,0

Man + vrouw

44,4

44,6

46,6

46,5

46,3

46,7

43,1

43,6

45

Aantal personen
jonger dan 35 jaar
2021 11 (=21,2%)
2020 15 (=29,4%)
2019 8 (=17,4%)
2018 8 (=17,0%)
2017 8 (=17,4%)
2016 10 (=20,4%)
2015 15 (=27,8%)
2014 13 (=25,5%)

Gemiddelde dienstjaren per
31-12-2021

Aantal medewerkers

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

27

3

7

5

3

7

52

Gemiddeld aantal
dienstjaren
2021

10,2

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

10,7
13,4
13,8
14,3
13,9
12,8
12,8
12,2
10,7
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GEMIDDELDE SALARISKOSTEN
Per fte / in euro’s
2021

64.610

2020

67.198

2019

68.273

2018

64.379

2017

65.985

2016

65.530

2015

63.631

2014

65.055

2013

66.550

Opleiden en ontwikkelen
In 2021 is, zoals ieder jaar, een opleidingsplan voor de organisatie opgesteld en uitgevoerd. Door de
coronapandemie konden niet alle trainingen doorgaan. Die trainingen zijn weer opgenomen in het
opleidingsplan 2022.
OPLEIDING / ONTWIKKELING / TRAINING

DOOR

Herhaling BHV
Herhaling EHBO
VOP herhalingscursus NEN 3140
Thuiswerkplekonderzoek
Sitechecks Aareon
Workshop van werkdruk naar werkplezier

BHV Team
BHV Team
Medewerkers serviceteam
Alle medewerkers (optioneel)
Kerngebruikers
Alle medewerkers (optioneel)

Workshops Persoonlijk Leiderschap

Alle medewerkers

Workshops leiderschapsontwikkeling
Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers
Verdiepingscursus OR

MT-leden
Nieuwe medewerkers
OR-leden/DB

Workshop feedback geven

Alle medewerkers (optioneel)

In 2021 heeft één medewerker gebruikgemaakt van het loopbaanontwikkelingsbudget.
Stages en Leerwerkplaatsen
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. Voor een aantal opleidingen is OFW ‘Erkend leerbedrijf’. Daarnaast wil OFW kansen bieden
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We hebben in 2021 aan één persoon een stageplaats geboden (minder dan eerdere jaren door het
vertrek van onze vaste leermeester). We realiseerden het afgelopen jaar twee leerwerkplaatsen.
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Veilige werkomgeving
• In het afgelopen jaar hebben zich geen bedrijfsongevallen voorgedaan (evenals in de voorgaande
negen jaar).
• Er zijn door medewerkers twee 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 coronasituatie is er op het terrein van veiligheid en bedrijfshulpverlening een
aantal activiteiten doorgeschoven naar volgend jaar. De volgende activiteiten zijn, al dan niet in een
aangepaste vorm, wel uitgevoerd:
• Technische veiligheidsopleidingen: asbestherkenning (door het serviceteam) en VCA-VOL - training
veiligheid voor operationeel leidinggevenden.
• E-learning BHV met toets
• EHBO-training
• Portofooncursus
• Coördinator BHV-opleiding
• Periodieke veiligheidsronden kantoorpand gelopen
• Ontruimingsoefening
• Interne beheerders Brandmeldinstallatie (BMI) opgeleid
• Cursus Ergo Coach: om advies te kunnen geven voor het instellen van de bureauwerkplek
• Een online bijeenkomst voor medewerkers met de vertrouwenspersoon. Interview van de preventiemedewerker met de vertrouwenspersoon.
Ook is een infographic voor medewerkers opgesteld over veilig en gezond werken bij OFW.
Corona crisisteam
In 2020 is er een Corona crisisteam ingesteld binnen OFW en dit is gedurende 2021 voortgezet. We
hebben gekeken naar de maatregelen die werden aangekondigd vanuit het Rijk en het RIVM en
onze werkwijze hierop aangepast. Hierbij hebben we iedere keer meebewogen met de ruimte die de
overheidsmaatregelen de samenleving boden. Vanuit het 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 (bureaustoelen, computerschermen en dergelijke) aan medewerkers verstrekt om
thuis te kunnen werken en er is een thuiswerkregeling afgesproken.
• Medewerkers, die thuis op de computer werken, hebben een werkplekonderzoek aangeboden gekregen, zodat de thuiswerkplek op een juiste manier kan worden ingericht en gebruikt.
Er zijn voor medewerkers van OFW zelf- en sneltesten ter beschikking gesteld, zodat vroegtijdig kon
worden gesignaleerd dat er sprake was van een coronabesmetting.
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Ziekteverzuim
We hanteren een ziekteverzuimnorm van maximaal drie procent (kort ziekteverzuim tot zes weken,
exclusief zwangerschapsverlof). Hier is in 2021 aan voldaan. Het verzuimpercentage en frequentie zijn
in het tweede jaar van de coronapandemie gedaald, wat haaks staat op de landelijke trend.
Het verloop van het ziekteverzuim (in %) over de periode 2011 t/m 31 december 2021 laat het volgende
beeld zien.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kort verzuim (%)

2,4

1,6

1,8

1,5

1,4

1,4

1,3

2,3

2,0

2,2

1,2

Lang verzuim (%)

5,1

1,7

1,7

1,8

0,4

1,1

1,5

2,9

4,1

3,5

3,7

Totaal verzuim (%)

7,5

3,3

3,5

3,3

1,8

2,5

2,8

5,2

6,1

5,7

4,9

* Kort verzuim is een ziekteperiode tot zes weken. 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
2021

0,97

2020
2019

1,22
1,24

2018

1,63

2017

1,21

2016

1,13

2015

1,35

2014

1,34

2013

1,36

2012

1,41

Overleg Ondernemingsraad (OR) - werkgever
SAMENSTELLING OR OP 31 DECEMBER 2021
Laurens Muilwijk (voorzitter)
Monique Buitenman (secretaris)
Aschwin Verweg
Ilse Witterholt
Miranda van Wijngaarden
In 2021 hebben twee medewerkers die al langere tijd OR-lid waren de OR verlaten. Zij zijn tijdens een
personeelsbijeenkomst in het zonnetje gezet en werden bedankt voor hun jarenlange inzet. In juli
mocht de OR twee nieuwe leden verwelkomen. De OR bestaat nu uit vijf medewerkers die een goede
vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen bij OFW zijn.
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De OR heeft een belangrijke en actieve rol binnen OFW. In 2021 heeft er 6 keer een overlegvergadering
tussen OR, P&O-adviseur en directeur-bestuurder plaatsgevonden.
De OR-voorzitter en directeur-bestuurder traden wisselend op als voorzitter en notulist. Onder andere
zijn besproken:
Organisatieontwikkelingen
• Modernisering HR-beleid: HR-visie, gesprekcyclus, flexibel werken, beloningsbeleid
• Strategische Personeelsplanning/begroting/formatie
• Advies m.b.t. organisatiestructuur; coördinator Wonen
• Jaarverslag OFW 2020
• Visitatierapport
• Begroting/jaarplan 2022/Meerjarenprognose
• Werving, selectie, herbenoemingsprocedure RvC-leden
• Corona/onboarding nieuwe medewerkers in coronatijd
• Vertrekgesprekken (leidraad en evaluatie)
• Opleidingsplan 2021
• Collectief verlof 2022
• Integriteitscode
• Jaarverslag externe vertrouwenspersoon
• Planning PMO en Medewerkersonderzoek
• Update preventie/RI&E
• Wagenparkbeheer
• Training OR/DB
• Verkiezing nieuwe leden OR
• Samenwerking(overeenkomst) OR - DB
De OR kon instemmen met:
• het laten vervallen van het Personeelsbeleidsplan uit 2004 / actualisatie HR-beleid
• het aanvullend beleid m.b.t. het recht op een rookvrije werkplek
• de vernieuwde gesprekcyclus
• het vernieuwde beloningsbeleid
De OR heeft een positief advies uitgebracht over:
• de herbenoeming van een RvC lid per 1 januari 2022
• de benoeming van een RvC lid per 1 januari 2022
• de toevoeging van de functie van Coördinator Wonen
In maart heeft de jaarlijkse ontmoeting tussen OR en RvC plaatsgevonden. In oktober was de jaarlijkse
ontmoeting tussen RvC, directeur-bestuurder en OR.
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Gezonde financiële basis
Criteria WSW en Aw
Op 5 januari 2022 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het oordeel rechtmatigheid verslagjaar
2020 verstrekt. In deze brief is een oordeel gegeven op de volgende onderdelen.
• passend toewijzen
• de huursombenadering
• de Wet Normering Topinkomens (WNT)
• toetsing verlicht regime (indien van toepassing)
• overcompensatie (over verslagjaar 2019 en verslagjaar 2020)
• voorlopige bevinding aflossingsschema interne lening
• de naleving van specifieke wettelijke bepalingen
De conclusie van het onderzoek is dat OFW naar aanleiding van de beoordelingscriteria over het
verslagjaar 2020 voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor staatssteun.
Er is volgens de Aw over verslagjaar 2019 en 2020 geen sprake van overcompensatie.
De afloop van de eerste vijfjaarsperiode van het aflossingsschema interne (start) lening dat is
vastgelegd in het definitief scheidingsbesluit DAEB/niet-DAEB per 31 december 2021, komt in beeld.
Ten aanzien van OFW komt de Aw tot de conclusie dat er geen sprake is van een sterke afwijking van
het aflossingsschema. Op basis van de dVi 2021 zal een finale toets op dit onderdeel plaatsvinden.
De Aw geeft in haar brief aan dat zij ten aanzien van de overige te beoordelen onderdelen geen
onrechtmatigheden heeft geconstateerd, maar wel heeft de Aw geconstateerd dat OFW niet alle
onderdelen juist heeft verantwoord in de dVi 2020. Dit betreft de verkeerde beantwoording van de
vraag over prestatieafspraken met de huurdersorganisatie en gemeente over leefbaarheidsactiviteiten
en de huursom in de dVi 2020. De oorzaak van de verkeerde beantwoording lag in een gewijzigde
vraagstelling ten opzichte van vorig jaar en kon eenvoudig worden rechtgezet. Voor het laatste
onderdeel heeft de accountant wel een nieuw assurancerapport moeten afgeven.
In de toezichtbrief van 6 mei 2021 doet de Aw verslag van het onderzoek dat zij op basis van het
gezamenlijk beoordelingskader van de Aw en het WSW heeft uitgevoerd. Bij dit onderzoek richt de
Aw zich op de governance, het WSW op het bedrijfsmodel en gezamenlijk beoordelen ze de financiële
continuïteit van de organisatie.
De conclusie is dat het onderzoek geen aanleiding geeft om voor OFW een nader onderzoek uit te
voeren. De risico-inschatting voor OFW is laag op alle onderdelen van het beoordelingskader. Dit
betekent dat de Aw geen interventies oplegt en geen (aanvullende) toezichtafspraken maakt.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordelen
corporaties op basis van een gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW.
In het gezamenlijk beoordelingskader liggen drie gedeelde toetsingsonderwerpen vast, namelijk:
• Governance en organisatie
• Bedrijfsmodel
• Financiële continuïteit
De beoordeling van de financiële continuïteit gebeurt aan de hand van vijf ratio’s.
51

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).
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.
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:
2021
ICR
Solvabiliteit op basis van beleidswaarde

2020

NORM AW/WSW

2,0

1,9

Minimaal 1,4

48%

39%

Minimaal 15%

59%

Maximaal 85%

37%

46%

Maximaal 70%

37%

46%

Maximaal 70%

LTV op basis van beleidswaarde
Dekkingsratio op basis van de marktwaarde *)
Onderpandratio op basis marktwaarde *)
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Op basis van de door OFW berekende gegevens voldoet OFW aan de vijf ratio’s.
Het WSW heeft op 25 juni 2021 de borgbaarheidsverklaring afgegeven. Het WSW verklaart dat OFW
volgens artikel 8 van het reglement van deelneming voldoet aan de eisen die het WSW stelt. Bij deze
brief van het WSW is een overzicht van het borgingsplafond voor de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven.
In de brief van het WSW van 23 november 2021 is vanwege de deelname aan de leningruil met Vestia
een aanpassing van het borgingsplafond doorgevoerd. Het borgingsplafond dat het WSW in de brief
van 23 november 2021 heeft afgegeven is als volgt.
X € 1.000

2021

2022

2023

Geborgde leningenportefeuille WSW per 1 januari

210.806

208.298

212.585

9.689

17.528

15.118

-11.762

-13.241

-14.027

1.428

0

-1.091

-1.863

0

0

208.298

212.585

212.585

Financieringsbehoefte DAEB
Interne financieringsbronnen
Correctie
Borgingstegoed
Borgingsplafond ultimo boekjaar

• Onder de post financieringsbehoefte DAEB zijn de geplande investeringen voor DAEB-activiteiten uit
de prognose van de DPI 2020 meegenomen.
• Onder de post interne financieringsbronnen zijn de verwachte positieve operationele kasstromen en
de opbrengst verkopen uit de prognose van de DPI 2020 meegenomen.
• Het borgingstegoed is in 2021 voor een bedrag van € 1.863 gecorrigeerd. Dit bedrag bestaat uit het
niet opgenomen deel van leningen met variabele hoofdsom voor een bedrag van € 1.500 en overtollige liquide middelen (per 31-12-2020 voor een bedrag van € 363.
• De correctie in 2021 van € 1.428 is gelijk aan het nominale hoofdsom van de Vestia-lening die in december 2021 is verstrekt.
• De correctie in 2023 voor een bedrag van € 1.091 (negatief) vloeit voort uit het beleid van het WSW
om het derde jaar borgingsplafond (2023) maximaal gelijk te stellen aan het borgingsplafond van
het tweede jaar (2022).
• De geborgde leningenportefeuille per 31 december 2021 bedraagt € 206.979 (exclusief de agio op
de Vestia-lening). Dit ligt € 1.319 onder het niveau van het borgingsplafond per 31-12-2021.
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Resultatenanalyse
Het resultaat over 2021 bedraagt € 82,0 miljoen positief (2020: € 42,3 miljoen positief). De analyse van
dit resultaat ten opzichte van de begroting laat het volgende beeld zien:
X € 1.000

REALISATIE
2021

BEGROTING
2021

Bedrijfsopbrengsten
32.994

32.853

Opbrengst servicecontracten

1.428

1.396

Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille

1.747

1.088

Geactiveerde productie eigen bedrijf

125

257

Overige bedrijfsopbrengsten

512

640

Huuropbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

36.806

36.234

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
316

333

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

1.017

846

Lonen en salarissen

3.059

3.050

Sociale lasten

386

433

Pensioenlasten

303

515

5.659

6.605

7

50

947

1.000

Overige bedrijfslasten

6.311

4.363

Sectorspecifieke heffingen

3.641

3.943

Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten

Som der bedrijfslasten

21.646

21.138

Bedrijfsresultaat

15.160

15.096

74.947

7.592

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille

Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Rentelasten en soortgelijke kosten

31

0

-13

0

-5.916

-5.983

Totaal financiële baten en lasten

-5.898

-5.983

Resultaat voor belastingen

84.209

16.705

Belastingen

-2.256

-2.502

-1

0

81.952

14.203

Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
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Het resultaat na belastingen over 2021 is circa € 67,8 miljoen hoger dan begroot. Per post van de
categoriale winst- en verliesrekening geven we hierbij een toelichting van de belangrijkste afwijkingen:
• Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Het netto-verkoopresultaat is circa € 0,7 miljoen hoger dan begroot. De post netto-verkoopresultaat
vastgoedportefeuille geeft het resultaat van de verkoopopbrengsten (minus directe kosten) onder
aftrek van de marktwaarde van het verkochte bezit. In 2021 zijn 27 huurwoningen. Dit is lager dan
het begrote aantal verkopen voor 2021 van 35. De gemiddelde verkoopprijs per woning (€ 221.000)
was aanzienlijk hoger dan begroot.
• Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen volgens de jaarrekening 2021 zijn als volgt:
BEDRAG X € 1.000
Onrendabele investering project Gemengd Wonen

2.412

Herrekening onrendabele investeringen vanwege actualisering marktwaarde

-494

Terugneming eerder genomen onrendabele investeringen

-901

Totaal overige waardeverandering vastgoedportefeuille

1.017

• Onderhoudslasten
De onderhoudslasten over het jaar 2021 zijn circa € 0,9 miljoen lager dan begroot. Vanwege corona
konden niet alle werkzaamheden (reparatie- en planmatig onderhoud worden uitgevoerd.
• Overige bedrijfslasten
De post overige bedrijfslasten is in 2021 circa € 1,9 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de volkshuisvestelijke bijdrage van € 2,2 miljoen aan een leningruil met
Vestia. Bij het opstellen van de begroting was deze volkshuisvestelijke bijdrage niet te voorzien.
• Sectorspecifieke heffingen
De sectorspecifieke heffingen zijn in 2021 € 0,3 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt in
belangrijke mate veroorzaakt doordat er in 2021 geen heffing voor saneringssteun heeft plaatsgevonden. In de begroting 2021 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 2021 bedraagt:
X € 1.000

2021

2020

Vastgoedbeleggingen en materiële vaste activa

746.373

664.110

Af: schulden aan kredietinstellingen

209.186

209.306

Interne financiering

537.187

454.804

De operationele kasstromen over 2021 zijn als volgt:
X € 1.000

2021

Ontvangsten van huurders

2020

34.321

34.275

569

761

0

0

34.890

35.036

Personeelsuitgaven

3.101

3.145

Onderhoudsuitgaven

6.315

6.333

Overige bedrijfsuitgaven

5.764

5.822

Rente-uitgaven

6.179

7.454

22

35

3.489

3.434

6

35

3.577

1.697

28.453

27.955

Saldo kasstromen uit operationele kasstromen

6.437

7.081

Netto-kasstroom per gewogen VHE (x € 1)

1.368

1.506

2,0

1,9

19%

21%

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 2021 op basis van beleidswaarde is als volgt:
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (X € 1.000)
Activa
Immateriële vaste
activa

31-12-2021

31-12-2020

29

155

410.738

348.764

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

209.708

141.729

4.796

2.928

Langlopende
schulden

208.284

198.495

Kortlopende
schulden

11.694

23.729

434.482

366.881

Eigen vermogen

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

Voorzieningen
4.620

4.272

Onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden

1.497

1.672

Vastgoed in
ontwikkeling voor
eigen exploitatie

9.676

3.438

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Totaal vlottende
activa
Balanstotaal

1.236

1.332

1.634

1.491

429.430

361.124

5.052

5.757

434.482

366.881

Balanstotaal

Het eigen vermogen op basis van beleidswaarde bedraagt per 31 december 2021 € 209,7 miljoen
(ultimo 2020: € 141,7 miljoen). Dit staat gelijk aan een solvabiliteit van 48% (ultimo 2020: 39%).
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.
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De rendementen op basis van de marktwaarde en beleidswaarde zijn als volgt:
x € 1.000

2021

2020

Marktwaarde in verhuurde staat

733.965

657.668

Beleidswaarde

415.358

353.036

Resultaat

81.953

42.339

Waardeveranderingen

73.939

34.572

8.014

7.767

1,2%

1,2%

Indirect rendement

11,2%

5,5%

Totaal rendement

12,4%

6,7%

2,2%

2,1%

Indirect rendement

20,9%

9,6%

Totaal rendement

23,1%

11,7%

Resultaat, exclusief waardeverandering
Rendement op basis van marktwaarde
Direct rendement

Rendement op basis van beleidswaarde
Direct rendement

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

2022

2023

2024

2025

2026

Operationele kasstromen

5.401

6.113

7.939

8.811

9.309

Verkoopontvangsten

7.175

7.319

7.465

7.614

7.766

-11.119

-21.210

-19.071

-18.121

-19.421

(Des-)investeringskasstromen

-3.944

-13.891

-11.606

-10.507

-11.655

Financieringskasstromen (aflossingen)

-5.476

-5.950

-11.989

-14.530

-8.572

4.019

13.728

15.656

16.226

10.918

2028

2029

2030

2031

Investeringen

Totaal financieringsbehoefte
x € 1.000

2027

Operationele kasstromen

9.576

9.373

9.509

12.135

12.960

Verkoopontvangsten

7.922

8.080

8.242

8.407

8.575

-16.285

-17.561

-17.293

-19.263

-18.656

(Des-)investeringskasstromen

-8.363

-9.481

-9.051

-10.856

-10.081

Financieringskasstromen (aflossingen)

-6.116

-7.163

-6.211

-6.261

-10.314

4.903

7.271

5.753

4.982

7.435

Investeringen

Totaal financieringsbehoefte
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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 21 juli 2021). 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 2027 t/m 2031 is uitgegaan van een
trendmatige ingroei van 0,3% naar de lange termijnverwachting van het CPB.
De volgende parameters worden in de prognose 2022 t/m 2031 gehanteerd.
JAAR

2022

2023

2024

2025

2026 e.v.

Huurverhoging

1,5%

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

Huurderving

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Inflatie

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Loonkostenstijging

1,7%

1,8%

1,8%

1,9%

1,9%

Bouwkostenstijging

3,0%

1,9%

1,9%

1,9%

2,1%

Verhuurderheffing

0,485%

0,459%

0,460%

0,538%

0,538%

Obligo *)

0,167%

0,167%

0,167%

0,167%

0,167%

*) Voor de jaren vanaf 2027 wordt in de meerjarenprognose geen rekening meer gehouden met de
inning van obligo.
Rente nieuwe financieringen/herfinancieringen
JAAR

RENTEPERCENTAGE

2022

0,75%

2023

0,85%

2024

0,95%

2025

0,95%

2026

1,05%

2027

1,35%

2028

1,65%

2029

1,95%

2030

2,25%

2031

2,55%

Waardeontwikkeling
JAAR

2022

2023

2024

2025

2026 e.v.

Marktwaarde

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Beleidswaarde

0,2%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Leegwaarde

5,5%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%
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Verkoopresultaten
Het aantal te verkopen woningen bestaand bezit is voor de jaren 2022 t/m 2031 begroot op 35
woningen per jaar. Uitgegaan wordt van een gemiddelde verkoopprijs per woning van € 205.000
(prijspeil 2022). De geschatte verkoopprijs wordt vanaf 2022 jaarlijks met 2% verhoogd.
Treasury
De volgende treasury-activiteiten hebben plaatsgevonden:
• Er is uitvoering gegeven aan het treasuryjaarplan 2021.
• 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 2022.
• 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, businesscontroller 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 2020 € 765 per verhuureenheid. Het gemiddelde van de corporatiesector komt
volgens de Aedes-benchmark uit op € 846 per verhuureenheid. Dit betekent dat de GBNB van OFW
circa 10% onder het landelijk gemiddelde van 2020 lagen.
Op basis van de berekeningswijze van de Aedes-benchmark komen de GBNB voor het verslagjaar 2021
uit op circa € 726 per verhuureenheid.
Risicomanagement
Risicohouding
In 2021 is het gesprek over de risicobereidheid binnen OFW gevoerd. Op basis hiervan hebben wij
vastgesteld dat OFW een gematigd offensief risicoprofiel voor staat. Het risicobereidheidsprofiel
wordt bepaald door de combinatie van risicovolwassenheid en risicofilosofie. Een gematigd offensief
risicoprofiel betekent dat er sprake is van een proactieve risicovolwassenheid en een modale
risicofilosofie. Een modale risicofilosofie betekent dat we in onze besluitvorming kansen en risico’s
tegen elkaar afwegen en op basis daarvan komen tot een weloverwogen besluit. Dit past in onze
optiek bij een maatschappelijke onderneming zoals OFW is. Wat betreft de risicovolwassenheid is er
binnen OFW aandacht voor de ontwikkeling van ‘basis op orde’ (reactief) naar ‘proactief’ (geïntegreerde
analyse). Onderwerpen die hierbij op de agenda staan zijn het functioneren van het three lines model
op alle niveaus in de organisatie (en dus niet alleen in de 2e en 3e lijn), aandacht voor soft controls en
het verbeteren van de risicoafweging bij besluitvorming.
Vanuit de wetenschap dat de opgave groter is dan de middelen, wordt het gesprek over
risicobereidheid de komende jaren steeds belangrijker. 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.
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Organisatiecultuur
In het organisatieontwikkelingstraject dat in 2021 van start is gegaan, wordt aandacht besteed aan
de cultuur. Het doel is om een cultuur van eerlijkheid en ethisch gedrag te creëren en in stand te
houden. Open communicatie, onderling vertrouwen en risicobewustzijn zijn elementen die hierbij een
belangrijke rol spelen. Hiermee is de cultuur een belangrijk aspect van de interne beheersomgeving. De
organisatiecultuur komt tot uiting in waarden en normen en zet aan tot bepaald gedrag. Soft controls
zijn op te vatten als beheersinstrumenten die van invloed zijn op bijvoorbeeld motivatie, loyaliteit,
integriteit, inspiratie, normen en waarden en daarmee dus ook op gedrag en cultuur. Naast het
systeem van risicomanagement (hard controls) nemen soft controls een belangrijke plaats in binnen
het risicomanagement van OFW.
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. Daarnaast wordt jaarlijks de managementletter en het controleverslag met de accountant besproken.
• OFW heeft een businesscontroller in dienst. Het beoordelen van het risicomanagement en belangrijke bestuursbesluiten is onder andere onderdeel van de functie van de businesscontroller. De businesscontroller neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie en de pre-auditmeeting
met de accountant. Tweemaal per jaar heeft de businesscontroller een gesprek met de RvC. De businesscontroller heeft een intern controleplan opgesteld en voert audits op 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 2022 t/m 2031 zijn vijf alternatieve scenario’s, op basis
van de risico’s met de grootste financiële impact, uitgewerkt.
• Monitoring van de risico’s en verslaggeving vindt plaats in de kwartaalrapportages.
• Jaarlijks worden in het kader van risicomanagement de risicoanalyse (laatste update 30 januari 2020)
en de frauderisicoanalyse (laatste update ….) geactualiseerd. Deze analyses wordt besproken in het
MT, de auditcommissie en de RvC.
• Er is een financieringsstrategie opgesteld als onderdeel van en een aanvulling op de strategische
beheersingsinstrumenten. De financieringsstrategie geldt als leidraad voor het treasurybeleid en
zorgt er voor dat de gewenste financieringspositie en -structuur – passend bij de lange termijndoelstellingen – worden bereikt. De remweg financial risk normen WSW/Aw is besproken en vastgesteld.
Zie onderstaand voor nadere toelichting
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Financial risk normen WSW/Aw en interne normen OFW
In 2020 zijn nieuwe normen voor de financiële ratio’s van het WSW/Aw vastgesteld. OFW hanteert
interne normen die, rekening houdend met een ‘remweg’, zijn afgeleid van de financiële ratio’s van het
WSW/Aw. Vanwege de nieuwe normen van het WSW/Aw heeft OFW in 2021 nieuwe interne normen
vastgesteld.
De normen van het WSW/Aw zijn afgestemd op het minimale financiële draagvlak dat corporaties
nodig hebben en zodanig bepaald dat verreweg de grootste groep corporaties hieraan kan voldoen. De
corporaties die niet aan de normen voldoen, zitten volgens de sectorinstituten in de gevarenzone. Dit
is een situatie waarin wij niet graag terecht zouden willen komen. Het betekent in de praktijk dat OFW
dan niet meer in staat zou zijn om haar volkshuisvestelijke opgave (investeringen) te kunnen uitvoeren
en de kans om onder een vorm van verscherpt toezicht te komen. Om die reden zijn wij van mening
dat het verstandig is om als OFW een bepaalde ‘remweg’ te hanteren. Vervolgens is de vraag hoe groot
deze ‘remweg’ zou moeten zijn.
Uit de inventarisatie van de belangrijkste financiële strategische risico’s door OFW komen de
volgende drie naar voren: politieke onvoorspelbaarheid, grote veranderingen in rente en inflatie en
betaalbaarheid huurder onder druk. De financiële risico’s zijn per onderdeel moeilijk in te schatten
en nog lastiger wordt het om de samenhang tussen deze drie belangrijkste risico’s te onderkennen.
Daarnaast ligt, gezien het feit dat OFW een relatief hoge schuld per VHE heeft, volgens ons een wat
grotere remweg voor de hand.
Op basis van bovenstaande overwegingen en de gewijzigde normen van het WSW/Aw zijn de interne
normen voor OFW als volgt vastgesteld:
JAAR

Norm WSW/Aw
(DAEB)

Interne norm
OFW

Continuïteitsratio
ICR

min.

1,4

1,75

LTV

max.

85%

75%

Solvabiliteit

min.

15%

25%

Dekkingsratio

max.

70%

65%

Onderpandratio

max.

70%

65%

Discontinuïteitsratio

Ontwikkeling risicomanagement
In 2020 is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het risicovolwassenheidsniveau van ‘basis
op orde’ naar ‘proactief’. In 2021 zijn op verschillende onderdelen stappen gezet ten aanzien van
de doorontwikkeling van het risicomanagement binnen OFW waaronder het gesprek over de
risicobereidheid, het organisatieontwikkelingstraject en de nieuwe interne financial risk normen.
Daarnaast zijn de strategische risico’s in 2021 onderwerp van gesprek geweest waarbij we hebben
bepaald wat de belangrijkste strategische risico’s voor OFW zijn. Periodiek (halfjaarlijks) wordt
een risicomanagementoverleg ingepland waarin (nieuwe) strategische risico’s, ontwikkelingen,
beheersmaatregelen en eventuele bijsturing worden besproken.
In 2021 hebben we daarnaast gewerkt aan de actualisatie van diverse visies en beleid, inclusief
bijbehorende invulling van onze (strategisch-tactische) sturing. Hier zullen we in 2022 een vervolg aan
geven in onder andere het nieuwe koersdocument. Daarnaast wordt in 2022 een verdere invulling
gegeven aan het ‘three lines model’ door het identificeren van operationele risico’s in processen en het
bepalen en inrichten van beheersmaatregelen.
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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 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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5. 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 2021 opgesteld en deze ter vaststelling 11
mei 2022 voorgelegd aan de raad van commissarissen.

Noek Pouw, directeur-bestuurder
Oost Flevoland Woondiensten, partner in wonen
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6. Jaarverslag raad van commissarissen
Inleiding
Het jaar 2021 stond in het teken van (wederom) de coronacrisis en de kabinetsformatie. In de opmaat
naar de verkiezingen was de enorme druk op de woningmarkt een veelbesproken onderwerp
en de verwachting was dat het nieuwe kabinet daar zeker geld voor zou vrijmaken. Vlak voor de
jaarwisseling werd het coalitieakkoord bekend en de verwachtingen bleken (deels) uit te komen.
De verhuurdersheffing wordt afgeschaft maar er moet nog uitgewerkt worden wat dit precies gaat
betekenen voor OFW en de maatschappelijke taak die onze corporatie heeft.
De RvC ziet erop toe dat OFW haar maatschappelijke rol goed vervult en doelgericht werkt aan haar
missie. In 2021 heeft de RvC onder meer specifieke aandacht gehad voor:
• Het goed aanwenden van het maatschappelijke vermogen in relatie tot de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen in de gemeente;
• verantwoorde inzet van middelen in relatie tot enorme prijsstijgingen in de bouwsector;
• welzijn van huurders en medewerkers, in verband met de voortdurende pandemie;
• actualisatie van het huurbeleid, bezien vanuit betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen
(ook de middeninkomens in de gemeente) en bedrijfscontinuïteit;
• doorontwikkelen van risicomanagement in algemene zin, zowel via hard als soft controls.
Eind 2021 hebben we afscheid genomen van Arno Kerkvliet (uit Swifterbant) en Peter Huijsmans (woonachtig in Dronten). Beiden hebben zich acht jaar ingezet als commissaris voor OFW. We zijn ze dankbaar voor hun inzet en kijken terug op een goede samenwerking.
Na een selectieprocedure, in samenspraak met de HBV en de OR, zijn we erin geslaagd twee nieuwe
commissarissen te benoemen: Christiaan Sleurink en Paul de Brie. Zij zijn niet woonachtig in de gemeente Dronten, maar Christiaan Sleurink heeft in zijn vorige functie veel te maken gehad met Dronten
en kent het werkveld van OFW goed. Paul de Brie is Lelystedeling en kan zich goed inleven in de polderpioniersmentaliteit. Met hun komst, en de herbenoeming van Gerard Bakker, is de RvC weer op sterkte
en zijn alle aandachtsgebieden die binnen een RvC nodig zijn, geborgd.
In dit jaarverslag verantwoordt de RvC van OFW zich over de uitvoering van diens taken in 2021. 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 de in 2021 geactualiseerde ‘Visie op besturen en toezichthouden bij OFW’.
Vergaderingen en overige bijeenkomsten
Frequentie en aanwezigheid vergaderingen
De RvC heeft vijf keer (regulier) vergaderd. Bij de vergaderingen waren alle commissarissen, de
directeur-bestuurder en bestuurssecretaris aanwezig. De manager Bedrijfsvoering was bij vier
vergaderingen aanwezig. Een projectontwikkelaar van de afdeling Vastgoed was in een RvC-vergadering
aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden over het project MFC en 30
appartementen in Swifterbant. De accountant was aanwezig bij de vergadering waarin de jaarstukken
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zijn behandeld. In de themabijeenkomst is dit jaar samen met de visitatiecommissie stilgestaan bij het
visitatierapport en heeft de directeur-bestuurder een update gegeven van zijn 1000-dagen-plan. Daarin
was ook nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling en vernieuwing van de organisatie.
Voorafgaand aan iedere reguliere RvC-vergadering heeft de RvC een vooroverleg gevoerd. De voorzitter
en vicevoorzitter hebben voor de vergaderingen een voorbereidend agenda-overleg met de directeurbestuurder en bestuurssecretaris gehad.
Huurders Belangen Vereniging (HBV)
De RvC en HBV hebben op een goede en prettige wijze contact met elkaar onderhouden gedurende
het jaar. De jaarlijkse ontmoeting met de HBV vond in oktober plaats. Er werd, samen met de directeurbestuurder, een bezoek gebracht aan het flex wonen project van collega-corporatie Centrada in
Lelystad. Fijn om op die manier samen een beeld te kunnen vormen van flex wonen, omdat de
gemeente en OFW samen serieus verkennen om ook in Dronten een flex wonen project te realiseren
voor urgent woningzoekenden.
Daarnaast hadden diverse commissarissen gedurende het jaar op andere manieren contact met de
HBV, bijvoorbeeld door het bijwonen van de ledenvergadering van de HBV. Ook is er op een fijne
manier samengewerkt bij de werving van een nieuw RvC-lid, waarvoor de HBV een kandidaat mocht
voordragen.
Stakeholdersbijeenkomst en andere ontmoetingen
De jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst van OFW vond plaats in december. Vanwege de
coronamaatregelen was dit digitaal georganiseerd. De RvC was hierbij aanwezig (in de rol van
toehoorder). Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij met de stakeholders stil gestaan werd bij
wat Dronten nodig heeft de komende jaren. Hiermee werd op de thema’s Beste Buurt, Duurzaam goed
wonen en Bouwen aan Dronten een start gemaakt richting het nieuwe koersdocument in 2023.
Ook werd teruggeblikt op de resultaten van de vierjaarlijkse visitatie van OFW over de maatschappelijke
prestaties in de periode 2017-2020. De visitatiecommissie beoordeelde de prestaties onder andere
aan de hand van interviews met belanghebbenden, waaronder de HBV, gemeente, partners in zorg
en welzijn, de Ondernemingsraad en de RvC. Gemiddeld krijgt OFW een 7,7. Daar zijn we trots op.
Maar we willen natuurlijk ook de komende jaren samen met de stakeholders zorgen voor goede
prestaties voor onze huurders en woningzoekenden. Dus de aanbevelingen van de commissie en onze
stakeholders nemen we ter harte. Met het werkapparaat is een actie-overzicht opgesteld op basis van
het visitatierapport, waar OFW mee aan de slag gaat om het over vier jaar nog beter te (kunnen) doen.
In het jaarverslag van OFW wordt uitgebreider stilgestaan bij de visitatie.
Ook de jaarlijkse ontmoeting van de bestuurders en commissarissen met de Flevolandse corporaties
vond plaats in digitale vorm. OFW was de organiserende corporatie. We stonden stil bij de Flevolandse
opgave: er moeten meer dan 100.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd voor onder andere
starters, middeninkomens en ouderen. Hoe doen we dat, ook in de wetenschap dat we deze woningen
duurzaam en circulair willen realiseren? Gastsprekers waren: Martine Visser (bestuurder Centrada)
over de RES, Weer Thuis en de samenwerkingsovereenkomst Circulair; Rob Bogaarts (adviseur
Bureau Bogaarts) over meer inkoopsamenwerking tussen corporaties rond het verduurzamen van de
woningbouw; Jaap Boekholt (bestuurder De Volmacht) over het plan van Drentse corporaties om in
2040 100% circulair te bouwen en renoveren; Gedeputeerde Jan de Reus, Anton Smets (projectleider),
Hillebrand Koning (programmamanager) en Mark Spetter (sr adviseur circulaire economie) namen ons
mee in de Flevolandse Woonagenda: waar en hoe gaan we de 100.000 woningen bouwen? Hoe past
circulariteit in deze opgave? De RvC heeft ook kennis genomen van de inzet van Praatmee.ofw.nl: het
nieuwe inspraakplatform voor huurders en stakeholders.
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Bijeenkomsten met OR, controller, medewerkers
Ook met de organisatie heeft de RvC op meerdere manieren contact gehad:
• In maart heeft een ontmoeting met de OR plaatsgevonden. Er is onder andere stilgestaan bij de
samenwerking met de nieuwe directeur-bestuurder. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. In oktober was er een ontmoeting met de OR en directeur-bestuurder. De OR kende een
nieuwe samenstelling. Daarom stond deze ontmoeting vooral in het teken van kennismaking en het
stilstaan bij de rollen die de RvC en OR hebben.
• In maart en september heeft de RvC het halfjaarlijkse gesprek met de controller gevoerd. Er is onder
andere stilgestaan bij de rol van de controller, met name over de dubbele rol die er kan zijn (onafhankelijke control en daarnaast soms aan de voorkant inhoudelijk / kaderstellend meedenken met
de organisatie). De RvC vindt het belangrijk dat de controller onafhankelijk kan werken. Ook is aan
de orde geweest dat de RvC de aanbevelingen van de controller bij stukken die aan de RvC worden
voorgelegd waardevol vindt.
• De RvC is normaliter in december aanwezig bij de (informele) kerstbijeenkomst voor medewerkers.
Die is vanwege het coronavirus helaas gecanceld.
Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid
De RvC bestaat uit vijf personen (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de Woningwet
en Governancecode. 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
Onderstaand staan alle besluiten die de goedkeuring of instemming van de RvC hebben gekregen in
2021. Daarnaast is een overzicht gegeven van overige gespreksonderwerpen.
De nieuwe visie op besturen en toezichthouden is hierbij het kader geweest.
De RvC ziet er op toe dat OFW haar maatschappelijke rol goed vervult en doelgericht werkt aan haar
missie. In 2021 heeft de RvC onder meer specifieke aandacht gehad voor:
• goed aanwenden van het maatschappelijke vermogen in relatie tot de kwantitatieve en kwalitatieve
vraag naar woningen in de gemeente;
• verantwoorde inzet van middelen in relatie tot enorme prijsstijgingen in de bouwsector;
• welzijn van huurders en medewerkers, in verband met de voortdurende pandemie;
• actualisatie van het huurbeleid, bezien vanuit betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen
(ook de middeninkomens in de gemeente) en bedrijfscontinuïteit
• doorontwikkelen van risicomanagement in algemene zin, zowel via hard als soft controls.
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BESLUITEN RVC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoldiging directeur-bestuurder per 1 januari 2021
Bezoldiging RvC per 1 januari 2021
Jaarplan RvC 2021
Jaarverslag RvC 2020
Visie op werkgeversrol RvC, beoordelings- en beloningsbeleid bestuurder
Jaarverslag en jaarrekening 2020
Vaststellen profielschets werving twee RvC-leden per 1 januari 2022
Wijziging samenstelling auditcommissie per 1 januari 2022
Wijziging samenstelling selectie- en remuneratiecommissie per 1 januari 2022
Benoeming Moniek van Balen tot vicevoorzitter RvC per 1 januari 2022
Herbenoeming RvC-lid Gerard Bakker per 1 januari 2022
Benoeming Paul de Brie als lid van de RvC per 1 januari 2022
Benoeming Christiaan Sleurink als lid van de RvC per 1 januari 2022
Jaarplan RvC 2022
Bezoldiging directeur-bestuurder per 1 januari 2022

GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen ‘bod’ uitgebracht, in het kader van de cyclus van prestatieafspraken
Actualisatie Treasurystatuut
Actualisatie Financieringsstrategie
Actualisatie investeringsstatuut (en norminvesteringen)
Deelname leningruil Vestia
Vaststellen remweg financial risk-normen WSW/Aw
Actualisatie Visie op besturen en toezichthouden
Bestuursreglement
Bestuursafspraken 2021
Jaarplan / Begroting 2022
Meerjarenprognose 2022-2031
Treasury jaarplan en – maatregelen 2022
Investeringsvoorstel gemengd wonen en Praktijkschool stationslocatie Dronten
Investeringsvoorstel nieuwbouw 10 sociale huurwoningen in Het Palet II Dronten
Wijziging budget MFC + 30 appartementen Swifterbant
Structuurwijziging bij afdeling Wonen (toevoeging coördinator Wonen)
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OVERIGE BESPROKEN ONDERWERPEN
Prestatieafspraken met gemeente en Huurders Belangen Vereniging
Bouwprojecten
Kwartaalrapportages
KWH meting / Aedes Benchmark
Risicomanagement (o.a. presentatie strategische risico’s, frauderisicoanalyse, remweg)
Invulling van de interne- en business control-rol
Managementletter, controleverslag, auditplan, assurance rapporten, controleverklaring
Evaluatie functioneren accountant
Toezichtsbrief Aw
Borgingsplafond + beoordeling businessrisks WSW
Woningmarkt / woningzoekenden
Actualiseren huurbeleid
Overleg met belanghebbenden
Rooster van aan- en aftreden RvC
Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder
Zelfevaluatie RvC
Corona (en gevolgen voor huurders en organisatie)
Organisatieontwikkelingen
Informatiebeveiliging (o.a. devices RvC)
Visitatie
Governance van de verbonden ondernemingen OFW
Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Gewijzigde woningwet
Implementatie nieuwe governance code
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 directeurbestuurder aan de RvC. In 2021 heeft de RvC juridisch advies ingewonnen ten aanzien van de
governance van de verbindingen. De conclusie luidt dat deze goed is ingericht en geen aanpassing
behoeft.
Risicomanagement
Er is onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement besteed:
• Er is een presentatie gegeven over de stand van zaken rond risicomanagement.
• De frauderisicoanalyse is geactualiseerd.
• De financieringsstrategie, het investeringsstatuut (en norminvesteringen) en het treasurystatuut zijn
geactualiseerd.
• De remweg financial risk normen WSW/Aw is besproken en vastgesteld.
• Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld.
• 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.
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• De controller heeft advies uitgebracht bij bestuursbesluiten.
• De controller heeft invulling gegeven aan het interne controleplan.
• De RvC heeft tweemaal gesproken met de controller.
Integriteit
OFW hanteert een Integriteitscode met een bijbehorende ‘Regeling omgaan met melden vermoeden
misstand of integriteitsschending’. 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 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 een ontvangen mail over een
vermeende beoordelingsfout van een RvC-lid in een voormalige functie (niet zijnde commissaris). De
kwestie heeft niets te maken met OFW of het functioneren als RvC-lid bij OFW en de RvC ziet daarom
geen aanleiding om de integriteit van het RvC-lid in twijfel te trekken.
Een RvC-lid heeft gemeld dat zij de nieuwe bestuurder van een Flevolandse corporatie goed kent. De
RvC heeft geconstateerd dat er geen sprake is van mogelijke belangenverstrengeling.
Een RvC-lid heeft aangegeven dat hij vanuit zijn werk betrokkenheid heeft bij de huisvesting van
arbeidsmigranten in de gemeente Lelystad. Geconcludeerd is, dat dit niet conflicteert met zijn
commissariaat bij OFW.
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 in 2021 vier keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder,
manager Bedrijfsvoering en 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, samenwerking met accountant,
evaluatie van de werkzaamheden van de accountant, opdracht aan de accountant, beoordeling
WSW, IC-plan controller, risicomanagement (waaronder update frauderisicoanalyse en bepalen
van de remweg financial risk normen), jaarplan/begroting, meerjarenprognose, leningruil Vestia,
obligolening WSW, werkzaamheden (business)controller, financieel effect huurbevriezing, actualiseren
van de financieringsstrategie, het treasurystatuut, investeringsstatuut en het bepalen van de
norminvesteringen. 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
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functioneren van de accountant opgesteld. Indien er aanleiding toe is, kan de opdracht gedurende de
vierjaarsperiode tussentijds worden beëindigd. Uit de evaluatie van 2021 is dit niet gebleken. Er heeft
een wisseling van de betrokken partner plaatsgevonden vanwege pensionering. De samenwerking is
over het algemeen goed verlopen. Wel zijn door OFW zorgen geuit over de hoogte van het honorarium en de onverwachte wisseling van de manager in het controleteam. De nieuwe partner van Deloitte
heeft het vertrouwen gegeven dat OFW op een goede dienstverlening kan blijven rekenen.
Het uitgangspunt is dat andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, niet aan de controlerend accountant worden verstrekt. In 2021 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 controleverslag opgenomen.
In 2021 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 directeur-bestuurder en de
commissarissen. De vicevoorzitter van de RvC is voorzitter van deze commissie. De voorzitter van de
RvC is lid.
De commissie heeft vier keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:
werving en selectie twee nieuwe commissarissen, herbenoemingsprocedure één commissaris,
bestuursreglement, beloningsbeleid bestuur, stand van zaken bestuursafspraken 2021, bezoldiging van
de directeur-bestuurder, de bezoldiging van de RvC, actualiseren visie op besturen en toezicht houden,
voorbereiden zelfevaluatie RvC en beoordeling en beloning directeur-bestuurder.
De commissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.
Herbenoeming en twee nieuwe commissarissen
Gerard Bakker is per 1 januari 2018 benoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. De
voorzitter van de RvC heeft de overige leden van de RvC elk afzonderlijk geconsulteerd over de
wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij kwamen onder andere aan de orde: het functioneren
gedurende de afgelopen zittingsperiode, de profielschets van de RvC, het functieprofiel voor deze zetel
en (mogelijke) onverenigbaarheden. De voorzitter heeft met Gerard Bakker het algemene gevoel van de
RvC besproken. Op basis hiervan heeft Gerard Bakker zich kandidaat gesteld voor herbenoeming. De
OR heeft een positief advies uitgebracht. De minister heeft een positieve zienswijze afgegeven. Daarop
heeft de RvC besloten Gerard Bakker voor een periode van vier jaar te herbenoemen.
Aan het einde van het jaar liep ook de tweede (en dus laatste) zittingstermijn af van Peter Huijsmans en
Arno Kerkvliet. De RvC dankt hen hartelijk voor hun inzet voor OFW de afgelopen acht jaren.
Per 1 januari 2022 ontstonden er dus twee vacatures (waarvan voor één vacature de OR een
advies mocht uitbrengen en voor één vacature de HBV een kandidaat mocht voordragen). De
(openbare) werving en selectie, op basis van door de RvC vastgestelde profielschetsen, heeft in
2021 plaatsgevonden. De wervingsprocedure is ondersteund door een werving- en selectiebureau.
Er is een advertentie geplaatst (in een landelijke en regionale krant en online). Er is door de twee
selectiecommissies met diverse kandidaten gesproken.
Paul de Brie is (op voordracht van de HBV) voor een periode van vier jaar benoemd en Christiaan
Sleurink (met positief advies van de OR) voor een periode van drie jaar benoemd. Beiden ontvingen
een positieve zienswijze van de minister. Door voor vier en drie jaar te benoemen wordt een betere
spreiding in het rooster van aan- en aftreden gecreëerd.
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Werkgeversrol
Het kader voor de werkgeverrol van de RvC is in 2021 vastgelegd in de ‘Visie op werkgeversrol,
beoordelingsbeleid en beloningsbeleid bestuurder’.
In juni heeft de selectie- en remuneratiecommissie met de directeur-bestuurder het jaarlijkse
voortgangsgesprek en in november het beoordelingsgesprek gevoerd. Hierin is ook stilgestaan bij
de realisatie van de bestuursafspraken 2021. De bestuursafspraken bieden de RvC in een jaar het
kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het beleid en het functioneren van de directeurbestuurder. De commissie heeft over de gevoerde gesprekken teruggekoppeld aan de RvC. Er is een
verslag van gemaakt.
De RvC heeft in maart 2021 nieuw beleid rond beoordelen en belonen van de bestuurder vastgesteld.
De RvC stelt jaarlijks een beloning vast, die gekoppeld is aan de beoordeling van het functioneren van
de bestuurder. In november heeft de RvC een besluit genomen over de bezoldiging van de directeurbestuurder per 1 januari 2022. Deze bezoldiging past binnen de WNT-norm. In de jaarrekening is de
verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen.
De directeur-bestuurder heeft nog niet voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (in de jaren
april-2020/2021/2022 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 99 PE-punten behalen). Een
persoonlijk ontwikkelingsplan, inclusief invulling van de resterende PE punten, maakt onderdeel uit van
de bestuursafspraken voor 2022.
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PEpunten

Opleiding / cursus / bijeenkomst

Jaar

Aanbider

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

NVBW Masterclass - ‘Collectiviteit en Collegialiteit in de sector’

2021

Atrivé

2

Themamiddag Flevolandse Corporaties

2021

Kjenning

3

Management Follow-up groep 14 (d.d. 1 en 2 juli 2021)

2021

Kjenning

8

Management Follow-up groep 14 (d.d. 14 en 15 oktober 2021)

2021

Kjenning

8

NVBW-tweedaagse ‘Leefbaarheid’ (11 en 12 november)

2021

Atrivé

7

Totaal 2021

28

Totaal 2020, 2021

38

Zelfevaluatie
In september hield de RvC de (jaarlijkse) zelfevaluatie. Er is een verslag gemaakt. Er is onder andere
gesproken over het functioneren van de RvC, van de bestuurder en de samenwerking tussen RvC en
bestuurder. 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 de
werving en benoemingsperioden van twee nieuwe commissarissen) en het jaarplan van de RvC aan de
orde geweest.
Het vicevoorzitterschap rouleert elk jaar. Afgesproken is dat Moniek van Balen per 1 januari 2022
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 2022 wijzigt. Gerard Bakker blijft
voorzitter, Moniek van Balen stopt en het nieuwe RvC-lid met het financiële profiel wordt lid van de
auditcommissie.
De directeur-bestuurder en bestuurssecretaris zijn bij het tweede deel van de zelfevaluatie aanwezig
geweest. De sociocratische methode werd gehanteerd waarbij van alle commissarissen punten van
waardering en verbeterpunten zijn benoemd.
Permanente Educatie RvC
De commissarissen hebben voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (PE). Voor 2021 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.
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Naam
Peter
Huijsmans

Opleiding / cursus / bijeenkomst

Jaar

Aanbieder

Surplus 2020

PE-punten
5

Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties

2021 Kjenning

3

Bijeenkomst gevolgen vergrijzing voor corporaties
en toezicht

2021 VTW

2

Bijeenkomst over duurzame oplossing Vestia

2021 VTW

2
7

Totaal 2021 (vereist: 5)
Totaal 2021 + surplus 2020
Arno
Kerkvliet

12

Surplus 2020

5

VTW Ledenbijeenkomst over ontwikkelingen Vestia

2021 VTW

Masterclass Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTW)

2021 Avicenna

Bijeenkomst implementatie strategisch programma
WSW

2021 WSW

Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties

2021 Kjenning

2
1
1
3
7

Totaal 2021 (vereist: 5)
Totaal 2021 + surplus 2020
Gerard
Bakker

12

Surplus 2020

5

Aedes benchmark voor toezichthouders

2021 VTW

2

Bijeenkomst over duurzame oplossing Vestia

2021 VTW

2

Bijeenkomst - De bestuurskamer & nieuwbouw investeringen

2021

VTW

1

Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties

2021 Kjenning

3
8

Totaal 2021 (vereist: 5)
Totaal 2021 + surplus 2020

13

Surplus 2021 (mee te nemen naar 2022)

5

Surplus 2020

5

Moniek
van Balen
Dynamische Oordeelsvorming

2021 VTW / NVTZ

5

Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties

2021 Kjenning

3

Themabijeenkomst Participatie - De Huismeesters

2021 Kjenning

3

Bijeenkomst over duurzame oplossing Vestia

2021 VTW

2

Totaal 2021 (vereist: 5)

13
18

Totaal 2021 + surplus 2020
Surplus 2020 (mee te nemen naar 2022)
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5

Janita
Tabak

5

Surplus 2020
Bijeenkomst gevolgen vergrijzing voor corporaties
en toezicht

2021 VTW

Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties

2021 Kjenning

3

De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen

2021 VTW

2

Totaal 2021 (vereist: 5)

2

7

Totaal 2021 + surplus 2020
Surplus 2021 (mee te nemen naar 2022)

12
5

Commissarissenhonorering
De bezoldiging van de RvC valt binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel Bezoldiging
commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2021 (inclusief de
verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is:
€ 67.618,40.
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 2021 vast.
Tot slot
Het was wederom een turbulent jaar. Voor de samenleving, maar zeker ook voor onze organisatie zelf.
Toch bouwt OFW stug door aan haar missie om de beste corporatie van Dronten te zijn. Dat we daarin
meters maken blijkt uit de vele projecten die op stapel staan, maar ook uit de positieve beoordeling van
de visitatiecommissie. De RvC is trots op waar de organisatie nu staat.

Dronten, 11 mei 2022
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. Commissaris vanaf 1 januari 2019, op voordracht Huurders Belangen Vereniging. Lid
selectie- remuneratiecommissie.
Deskundigheidsprofiel – Governance, bestuur, beleid, huurdersparticipatie en -vraagstukken
Functie
2020 – heden Wethouder gemeente Hoogeveen / portefeuille zorg/WMO, cultuur,
organisatieontwikkeling
Nevenfunctie
Voorzitter stichting Vuur en Vlam - professioneel modern dansgezelschap uit Kampen
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
2014-heden
2014-heden

Algemeen manager bij Omnis Financieel Adviesgroep
Eigenaar Kerkvliet Interim Management
Freelance docent bij Het Wijninstituut en Proefwerk Wijneducatie

Nevenfuncties
Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
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
2010-heden

Eigenaar P. Huijsmans Commissarisdiensten
Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Foederer
Accountancy / Tax / Advisory / Technology

Nevenfuncties
Lid VNO-NCW Flevoland
Lid Vereniging Bedrijfskring Lelystad
Bestuurslid Stichting Sportpromotie gemeente Dronten
Lid Raad van Toezicht stichting Welzijn Lelystad
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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
2021-heden
2017-2021

Bedrijfsmakelaar bij Lamberink Makelaars & Adviseurs
Eigenaar Curint (adviesdiensten vastgoed)
Mede-eigenaar / directeur van Lamberink Vastgoedmanagement BV

Nevenfuncties
Lid dagelijks bestuur Coöperatie Herenboeren ‘Hof van Rhee’
Kerkelijk actief: bestuurslid Beheer & Financiën en kerkmeester
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

Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Antonius Zorggroep (lid Audit-Vastgoedcommissie)
Lid Raad van Commissarissen Zonnehuisgroep Noord (lid Audit-Vastgoedcommissie, voorzitter
Remuneratiecommissie)
Lid Raad van Commissarissen De Huismeesters (lid Wooncommissie), sinds 1 april 2021
Noek (C.I.P.) Pouw (NL, 1976 uit Dalfsen)
Directeur-bestuurder
Vanaf 1 april 2020
Nevenfuncties
-
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Bijlage 2

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN RVC
1e KEER
HER-BENOEMD

BENOEMING
PER

EINDE
ZITTINGSTERMIJN /
AFTREDEN

MAX. DUUR
LIDMAATSCHAP
RVC TOT

1 jan 2023

1 jan 2027

NAAM

FUNCTIE

Janita Tabak

Voorzitter + Lid 1 jan 2019
op voordracht
HBV

Arno Kerkvliet

Vicevoorzitter
+
Lid op voordracht HBV

1 jan 2014

1 jan 2018

1 jan 2018

1 jan 2022

Gerard Bakker

Lid

1 jan 2018

1 jan 2022

1 jan 2026

1 jan 2026

Peter Huijsmans

Lid

1 jan 2014

1 jan 2018

1 jan 2018

1 jan 2022

Moniek v Balen

Lid

1 jul 2020

1 jul 2024

1 jul 2028
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7. Jaarrekening 2021
Kengetallen
Boekjaar

2021

2020

2019

Aantal verhuureenheden:
Woningen in exploitatie per 1 januari

4.226

4.251

4.301

-16

-18

-35

0

0

- Te verkopen woningen (opgenomen onder voorraden)

-6

-7

-14

- Oplevering nieuwbouw

24

0

0

4.228

4.226

4.251

76

76

76

- CAH-studenteneenheden

365

373

395

Overige woongebouwen

441

449

471

Bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed en bijzondere
ruimten

21

21

21

Garages

26

26

30

Overige verhuureenheden

47

47

51

4.716

4.722

4.773

20

14

0

-20

-14

0

-Toevoeging te verkopen woningen uit exploitatie

6

7

14

-Toevoeging te verkopen studentenwoningen

4

13

0

Woningen in voorraad per 31 december

10

20

14

Woningen in aanbouw (ultimo boekjaar)

64

78

0

0,81%

0,91%

0,92%

- Verkoop
- Correctie Tussendek 19 en De Noord 43A

Woningen in exploitatie per 31 december
- Verzorgingshuis

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)

2.

Eigen vermogen (in € 1.000)

528.314

446.361

404.022

3.

Eigen vermogen per VHE (x € 1)

112.026

94.528

84.647

4.

Loan to Value (op basis van beleidswaarde)

50%

59%

59%

5.

ICR

2,0

1,9

2,1

6.

Dekkingsratio op basis van marktwaarde

37%

46%

34%

7.

Solvabiliteit (op basis van beleidswaarde)

48%

39%

38%

8.

Aantal FTE’s

48

46

41
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Balans per 31 december 2021 in duizenden euro’s, na resultaatbestemming
Activa

31/12/2021

31/12/2020

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Software

1.1

29

Totaal van immateriële vaste activa

155
29

155

Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie

2.1

728.339

652.278

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2.1

5.625

5.390

Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

2.2

1.497

1.672

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie

2.3

9.676

3.438

Totaal van vastgoedbeleggingen

745.137

662.778

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

3.1

1.236

Totaal van materiële vaste activa

1.332
1.236

1.332

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

4.1

99

100

Latente belastingvorderingen

4.2

836

704

Leningen u/g

4.3

699

687

Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

1.634

1.491

748.036

665.756

Vlottende Activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop

5.1

1.283

Totaal van voorraden

1.431
1.283

1.431

Vorderingen
Huurdebiteuren

6.1

499

349

Vorderingen op groepsmaatschappijen

6.2

0

0

Vorderingen ter zake van belastingen,
sociale verzekeringen en pensioenen

6,3

43

0

Overige vorderingen

6.4

317

8

Overlopende activa

6.5

223

243

Totaal van vorderingen
Liquide middelen

7

Totaal van vlottende activa
Totaal activa

80

1082

600

2.687

3.726

5.052

5.757

753.088

671.513

Passiva

31/12/2021

31/12/2020

Eigen vermogen
Overige reserves

8.1

183.982

174.358

Herwaarderingsreserve

8.2

344.332

272.003

Totaal eigen vermogen

528.314

446.361

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen
en herstructureringen
Voorziening latente
belastingverplichtingen

9.1

3.998

2.112

9.2

798

816

Totaal voorzieningen

4.796

2.928

Langlopende schulden
Schulden aan banken

10.1

203.660

193.559

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

10.2

1.440

1.612

Overige schulden

10.3

3.184

3.324

Totaal langlopende schulden

208.284

198.495

Kortlopende schulden
Schulden aan banken

11.1

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

5.526

15.747

1.235

1.509

Schulden ter zake van belastingen,
premies sociale verzekeringen en
pensioenen

11.3

832

2.123

Overlopende passiva

11.4

4.101

4.350

Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva

81

11.694

23.729

753.088

671.513

Winst- en verliesrekening over 2021 - in duizenden euro’s
2021

2020

Huuropbrengsten

14.1

32.994

32.760

Opbrengsten servicecontracten

14.2

1.428

1.351

Lasten servicecontracten

14.3

-947

-965

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14.4

-2.291

-2.426

Lasten onderhoudsactiviteiten

14.5

-8.106

-8.874

Overige directe operationele lasten
exploitatiebezit
Totaal van het nettoresultaat
exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

14.6

-4.970

-4.912
18.108

16.934

15

5.794

5.615

Toegerekende organisatiekosten

15

-79

-115

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van het nettoresultaat
verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

15

-4.041

-4.459

16.1

-1.017

-297

niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Vastgoedportefeuille

16.2

74.947

34.675

16.3

9

194

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden

1.674

1.041

Totaal van waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Opbrengsten overige activiteiten

17

14

14

Kosten overige activiteiten

17

-38

-43

73.939

Totaal van nettoresultaat
overige activiteiten

34.572

-24

-29

Overige organisatiekosten

18

-3.183

-833

Kosten omtrent leefbaarheid

19

-391

-452

Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële
vaste activa, van effecten en van
verplichtingen
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

20.1

-13

-162

20.2

15

14

20.2

-5.916

-6.873

Totaal van financiële baten en lasten

-5.914

-7.021

Totaal van resultaat voor belastingen

84.209

44.212

Belastingen

21.1

-2.256

-1.873

Resultaat deelnemingen

21.2

-1

0

81.953

42.339

Totaal van resultaat na belastingen
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Kasstroomoverzicht over 2021 (directe methode)
in duizenden euro’s
2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Huurontvangsten/vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest

34.321

34.275

569

761

0

0

Saldo ingaande kasstromen

34.890

Betalingen lonen en salarissen

35.036

-2.388

-2.372

Betalingen premies sociale verzekeringen

-397

-354

Betalingen pensioenpremies

-316

-419

Onderhoudsuitgaven

-6.315

-6.333

Overige bedrijfsuitgaven

-5.764

-5.822

Betaalde interest

-6.179

-7.454

-22

-35

-3.489

-3.434

-6

-35

-3.577

-1.697

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van
resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

-28.453

-27.955

6.437

7.081

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur

5.860

5.414

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)

0

197

Verkoopontvangsten grond

0

0

Nieuwbouw huur

-9.485

-3.874

Verbeteruitgaven

-1.195

-4.972

-268

-160

0

-97

-61

-83

Aankoop woongelegenheden VOV voor
doorverkoop
Aankoop woon- en niet woongelegenheid DAEB
Overige investeringen
Totaal van kasstroom uit
investeringsactiviteiten

-5.149

-3.575

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Aflossing geborgde leningen

12.920

23.000

-15.247

-26.334

Totaal van kasstroom uit
financieringsactiviteiten

-2.327

-3.334

Toename (afname) van geldmiddelen

-1.039

172

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

3.726

3.554

-1.039

172
2.687
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3.726

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021
Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 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 vier 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

VVE Bries

Dronten

58%

VVE

VVE Tussendek

Dronten

80%

VVE

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening van stichting OFW is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en 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.
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 2021 is gewijzigd ten opzichte van het
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handboek dat per 31 december 2020 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 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-enverliesrekening.
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.
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 bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
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 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.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar plaatsvindt, is de verplichting onder de
kortlopende schulden verantwoord.
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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 na eerste waardering gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde,
tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast.
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-enverliesrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte
transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de
cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. Indien
afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, maar het
financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. Dan dient het
financiële instrument tegen kostprijs of lagere marktwaarde te worden verwerkt.
Voorwaarden aan hedge accounting
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 winst-en-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 voorzieningen, de
waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. 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.
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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.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur.
Vastgoedbeleggingen
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
De post DAEB-vastgoed in exploitatie omvat woningen 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 2021 bedraagt deze grens € 752,33 (ultimo 2020: € 737,14). Het niet-DAEBvastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, woningen die in
het splitsingsvoorstel als te liberaliseren zijn aangemerkt 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
verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs of lagere actuele waarde, inclusief transactiekosten.
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’).
Hierbij wordt de marktwaarde op basis van de toekomstige kasstromen middels de Discounted Cash
Flow (DCF)-methode bepaald.
Stichting Oost Flevoland Woondiensten hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde voor woongelegenheden, garages en studenteneenheden. 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, bij toepassing van de basisversie, 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
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vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening.
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.
De taxatie van het BOG/MOG/ZOG is in 2021 integraal door een externe taxateur uitgevoerd.
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. Overige waardeverminderingen hebben niet plaatsgevonden.
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.
Onderhoud en verbetering
Uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie worden verwerkt in overeenstemming
met artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. 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. Uitgaven die kwalificeren als ingrijpende verbouwing
worden eveneens geactiveerd. Er is sprake van een ingrijpende verbouwing indien wordt voldaan aan
tenminste drie van de vier volgende criteria:
1. De energetische prestaties verbeteren wezenlijk (meerdere labelstappen), waardoor het bezit
vanwege de ingrijpende verbouwing ook vanuit energetisch perpectief voor langere termijn
verhuurbaar is.
2.Gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) maakt op een zodaige manier deel uit van de
aanpak dat deze op een niveau vergelijkbaar met dat van nieuwgebouwde objecten wordt gebracht.
3.De werkzaamheden aan de onroerende zaak zijn mede gericht op het vergroten dan wel in stand
houden van de kwaliteit van de badkamers, toiletten en keukens op het technische en functionele
niveau dat in redelijkheid minimaal in nieuwgebouwde objecten mag worden verwacht.
4.Installatievoorzieningen van de verhuurbare eenheden dan wel complexen zjn als gevolg van
de werkzaamheden toekomstbestendig in die zin dat ze niet binnen 10 jaar hoeven te worden
aangepakt.
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Herclassificatie
Indien sprake is van een wijziging van het gebruik gestaafd door de aanvang van activiteiten ten
behoeve van latere verkoop van het vastgoed, wordt dit vastgoed geherclassificeerd van vastgoed in
exploitatie naar voorraden. De verkrijgingsprijs die hierbij wordt gehanteerd is de marktwaarde op het
moment van wijziging van het gebruik.
Bij verkoop onder voorwaarden van vastgoed in exploitatie, waarbij de transactie kwalificeert als
een financieringstransactie, vindt herclassificatie plaats van vastgoed in exploitatie naar onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden. Een eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de
boekwaarde van het vastgoed op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winsten verliesrekening.
Indien een eerder onder voorwaarden verkochte onroerende zaak, welke verkoop onder voorwaarden
als financieringstransactie is aangemerkt, wordt teruggekocht ten behoeve van de eigen exploitatie,
vindt herclassificatie plaats van onrooerende zaken verkocht onder voorwaarden naar vastgoed in
exploitatie. Het vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de marktwaarde. een eventuele
waardevermeerdering of -vermindering van de onroerende zaken wordt bij terugkoop verantwoord in
de winst- en verliesrekening. Indien de duurzame eploitatie van het bestaande vastgoed is geëndigd,
teneinde het vastgoed te slopen en nieuw vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren, vindt
herclassificatie plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. Het moment
van feitelijke beëindiging van de duurzame exploitatie van het bestaande vasgoed is leidend voor het
moment van herclasificatie. Bij renovatie of ingrijpende verbouwing waarbij geen ontwikkeliing en
vervaardiging van een nieuw actief plaatsvindt, vindt geen herclassificatie plaats. Als verkrijgingsprijs
ten behoeve van de opvolgende waardering wordt de marktwaarde op het moment van wijziging van
het gebruik genomen.
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.
Subsidies met betrekking tot vastgoed in ontwikkeling worden in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs op het moment dat er een subsidiebeschikking is ontvangen en
uitsluitend indien voldaan wordt aan de in de subsidieregeling genoemde voorwaarden.
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
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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.
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 grond- en
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.
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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.
Herwaarderingsreserve
Stichting OFW vormt een herwaarderingsreserve voor waardevermeerderingen van activa waarvan
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen en waarvoor geen frequente
marktnoteringen bestaan. De herwaarderingsreserve wordt bepaald voor het vastgoed dat wordt
gewaardeerd op marktwaarde. De herwaarderingsreserve wordt op complexniveau gevormd. De
omvang van de herwaarderingsreserve voor het vastgoed wordt op iedere balansdatum bepaald
op basis van het verschil tussen de marktwaarde en de historische kostprijs. Bij de vorming van de
herwaarderingsreserve wordt geen rekening gehouden met belastingen. Het gerealiseerde deel van de
herwaarderingsreserve wordt ten gunste van de overige reserves gebracht.
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
• 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 en de externe
communicatie heeft plaatsgevonden.
Bij investeringen in bestaande complexen wordt een voorziening gevormd indien de verwachte
uitgaven van de investering hoger zijn dan de verwachte stijging van de marktwaarde van het complex
als gevolg van deze investering. Voor het verschil tussen de investering en de verwachte stijging van de
marktwaarde wordt een voorziening gevormd, indien en voor zover de uitgaven met betrekking tot een
investering in bestaand vastgoed nog niet in de balans zijn verwerkt.
Bij een nieuwbouwproject wordt een voorziening gevormd indien de investering in het vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie hoger is dan de verwachte marktwaarde van het vastgoed
bij oplevering. Voor het verschil tussen de investering en de verwachte marktwaarde bij oplevering

91

wordt een voorziening gevormd, indien en voor zover de uitgaven met betrekking tot het vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie nog niet in de balans zijn verwerkt.
Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorziening voor onrendabele
investeringen en herstructureringen gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Discontering vindt plaats
op basis van een disconteringsvoet voor belastingen die zowel de actuele marktrente als de specifieke
risico’s met betrekking tot de verplichting weergeeft.
Indien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, wordt de voorziening gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
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’.
OFW heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting
die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. De terugkoopverplichtoing wordt
jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnnen één jaar zal
plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
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 voor het niet-geliberaliseerd vastgoed
is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2021 bedroeg dit
maximumpercentage voor huurders met een huishoudinkomen tot € 44.655, 0,0% en voor huurders
met een huishoudinkomen van meer dan € 44.655, 0,0%. De opbrengsten uit hoofde van huur
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van verlening van de diensten. Bij tussentijdse
beëindiging van het huurcontract geldt geen terugbetalingsverplichting. Tevens is rekening gehouden
met de aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid. De mutatie van de voorziening voor
dubieuze debiteuren en de afboeking dubieuze huurdebiteuren zijn onder deze post opgenomen.
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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”.
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 gerealiseeerd resultaat verkoop 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).
Verder wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van woningen verkocht onder voorwaarden
die onder voorwaarden zijn teruggekocht en vervolgens zonder voorwaarden doorverkocht. Op de
verkoopopbrengst van deze woningen wordt de boekwaarde in mindering gebracht. De boekwaarde is
de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.
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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 indien en voor zover de verwachte marktwaarde
lager is dan de kostprijs, de terugname van eerder genomen waardeverminderingen door gewijzigde
inschattingen van stichtingskosten/marktwaarde en afboeking van eerder geactiveerde bedragen voor
investeringsprojecten.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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. Met overige activiteiten worden
de niet-primaire activiteiten bedoeld. Met andere woorden, niet gerelateerd aan het exploiteren, het
ontwikkelen, of verkopen van vastgoed.
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”.
Pensioenen
Stichting OFW heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds).
De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting
aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

94

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum
bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van
de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor stichting OFW en worden in de balans opgenomen in een
voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste inschatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt
de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van een
disconteringsvoet voor belastingen die de actuele markrente weergeeft.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winsten-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer stichting OFW beschikkingsmacht
heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan stichting OFW, en wanneer de
pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ultimo 2021 (en 2020) waren er voor stichting OFW geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premies. De systematiek
van toerekening aan de verschillende activiteiten is toegelicht in deze waarderingsgrondslagen onder
“Toerekening baten en lasten”.
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.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
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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 2021 en het fiscale resultaat 2021 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 2021, balans
Niet-DAEB per 31 december 2021, Winst- en verliesrekening DAEB over 2021, Winst- en verliesrekening
Niet-DAEB over 2021, kasstroomoverzicht DAEB over 2021 en kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2021.
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 DAEBrespectievelijk 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% niet-DAEB.
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1. Immateriële vaste activa
1.1 Software
Totaal
Stand 1 januari 2021:
Aanschafwaarde

872

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere waardeverminderingen)
Boekwaarde

-717
155

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen desinvesteringen

0

Afschrijvingen

-126

Saldo

-126

Stand per 31 december 2021:
Aanschafwaarde

872

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere waardeverminderingen)
Boekwaarde per 31 december 2021

-843
29

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
DAEBvastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2021:
Aanschafprijs

385.651

4.676

390.327

Cumulatieve herwaarderingen

271.505

714

272.219

-4.878

0

-4.878

652.278

5.390

657.668

4.401

0

4.401

572

0

572

-1.015

0

-1.015

0

0

0

Desinvesteringen

-2.608

0

-2.608

Aanpassing marktwaarde

74.711

235

74.946

Totaal mutaties 2021

76.061

235

76.296

Aanschafprijs

388.663

4.676

393.339

Cumulatieve herwaarderingen

343.152

1.180

344.332

-3.476

-231

-3.707

728.339

5.625

733.964

Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde per 1 januari 2021
Mutaties in het boekjaar:
Investeringen-oplevering nieuwbouw
Investeringen-uitgaven na eerste verwerking
Overboeking naar voorraden
Omlabelling van Niet DAEB naar DAEB

Stand per 31 december 2021:

Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde per 31 december 2021

In het boekjaar 2021 zijn 10 woningen overgeboekt naar de voorraden. Deze overboeking
plaatsgevonden tegen marktwaarde per 1-1-2021. Deze overboeking heeft geen impact op het
vermogen en resultaat.
Hypothecaire zekerheden
Het DAEB-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 2021 laat het volgende beeld zien.
Marktwaarde per 31-12-2020

657.666

Desinvesteringen

-3.622

Autonome ontwikkelingen

23.806

Parameter wijzigingen

47.952

Methodische wijzigingen

9.457

Wijzigingen in bezitsgegevens

-7.297

Wijzigingen door taxatie

2.638

Investeringen

3.538

Objecten verplaatst tussen complexen

-173

Marktwaarde per 31-12-2021

733.965

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, de garages en de studenteneenheden 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 2021

Disconteringsvoet 2020

Eengezinswoningen

5,55-6,45%

6,03-6,92%

Meergezinswoningen

5,66-6,56%

6,15-6,99%

Studenteneenheden

6,25-6,50%

6,25-6,69%

6,70%

7,02%

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

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027
E.V.

Prijsinflatie

1,90%

1,80%

1,90%

1,90%

1,90%

2,00%

2,00%

Loonstijging

2,00%

2,20%

2,10%

2,30%

2,30%

2,40%

2,50%

Bouwkostenstijging

4,20%

3,20%

2,10%

2,30%

2,30%

2,40%

2,50%

Leegwaardestijging

16,80%

9,40%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe-EGW

7571.806

7571.806

7571.806

7571.806

7571.806

7571.806

7571.806

Instandhoudingsonderhoud per vhe-MGW

6611.918

6611.918

6611.918

6611.918

6611.918

6611.918

6611.918

Instandhoudingsonderhoud per vheonzelfstandige
studenteneenheid

358
-1.470

358
-1.470

358
-1.470

358
-1.470

358
-1.470

358
-1.470

358
-1.470

Beheerkosten-EGW

467

467

467

467

467

467

467

Beheerkosten-MGW

459

459

459

459

459

459

459

Beheerkostenstudenteneenheid

432

433

434

435

436

437

438

Belastingen,
verzekeringen en
overige lasten als
percentage van de
WOZ-waarde (exclusief
gemeentelijke tarieven
2020, uitgedrukt in
een percentage van de
WOZ-waarde)

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

Verhuurderheffing
als percentage van de
WOZ-waarde

0,526%

0,332%

0,306%

0,307%

0,307%

0,306%

0,306%

Huurstijging boven
prijsinflatie voorgaand
jaar – zelfstandige
eenheden

-

1,0%

1,0%

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

-

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

100

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.
Markthuur (vrijheidsgraad)
De markthuur voor bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed zijn vastgesteld en
getoetst op basis van recente verhuurtransacties. De markthuur is geschat op circa € 109 per m2 BVO.
Voor de markthuurstijging zijn de richtlijnen van het Handboek aangehouden. Voor de zorgcomplexen
is voor ieder complex afzonderlijk een marktconforme huur bepaald. Deze markthuren zijn gebaseerd
op referenties in de woningmarkt of maximale redelijke huur op basis van inschatting van de WWSpunten. De markthuur is geschat op circa € 132 per m2 VVO. De markthuurstijging is conform de
richtlijnen van het Handboek aangehouden.
Exit yield (vrijheidsgraad)
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. De exit yieds van de zorgcomplexen op complexniveau variëren tussen de 4,5% en 8%.
De exit yields van BOG en MOG zijn per complex individueel ingeschat en variëren tussen de 6,0% en
12,75%.
Disconteringsvoet (vrijheidsgraad)
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 voor de zorgcomplexen van 3,5% tot
6,75%. De disconteringsvoet voor BOG en MOG varieert van 4,85% tot 11,35%. Het grootste deel van
BOG- en MOG-objecten valt in de range van 4,85% en 6,95%. Enkele objecten vallen erbuiten.
Instandhoudingsonderhoud (vrijheidsgraad)
Het instandhoudingsnderhoud is het onderhoud da gedurende de 15 jarige DCF-periode nodig is om
het verhuurde in dezelfde technische en bouwkundige staat te houden, als waarin het zich op het
moment van waarderen bevindt. Voor zorgvastgoed is deze vrijheidsgraad toegepast en op basis van
inschattingen opgenomen. Voor BOG/MOG zijn de standaardbedragen vanuit het Handboek toegepast.
Complex indeling
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:
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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

2020 – 2021

Zorgvastgoed (intramuraal)
Beleidswaarde
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van OFW en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit
van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. 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 2021 € 410.738
(2020: € 348.764). De beleidswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31
december 2021 € 4.620 (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:
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De beleidswaarde van BOG/ZOG/MOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld
dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.
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, 72% 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 reparatie- en mutatie-onderhoud
en verdeeld naar rato van het planmatig onderhoud

Beheerlasten

€ 870 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
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De aansluiting tussen de marktwaarde en de beleidswaarde kan als volgt worden weergegeven:
2021

DAEB- vastgoed

Niet-DAEB
vastgoed
€

€

728.340

5.625

78.540

346

-316.082

-1.225

Afslag vanwege kwaliteit (onderhoud)

-62.705

-120

Afslag vanwege beheer (beheerskosten)

-17.355

-6

Beleidswaarde per 31-12-2021

410.738

4.620

Marktwaarde per 31-12-2021
Afslag vanwege beschikbaarheid (doorexploiteerscenario)
Afslag vanwege betaalbaarheid (beleidshuur)

2020 (vergelijkende cijfers)

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

Marktwaarde per 31-12-2020
Afslag vanwege beschikbaarheid (doorexploiteerscenario)
Afslag vanwege betaalbaarheid (beleidshuur)
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2.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Stand per 1 januari 2021:
- Aanschafprijs

1.298

- Cumulatieve herwaarderingen

374

Boekwaarde per 1 januari 2021

1.672

Mutaties
Desinvesteringen
- aanschafwaarde

-191

- cumulatieve herwaarderingen

16

Overige waardeverminderingen en terugneming daarvan
Totaal mutaties 2021

-175

Stand per 31 december 2021:
Aanschafprijs

1.107

Cumulatieve herwaarderingen

390

Boekwaarde per 31 december 2021

1.497

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het
VOV-contract overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2021

2020

Aantal eenheden per 1 januari

9

10

Verkopen boekjaar

1

1

8

9

Terugkopen boekjaar
Aantal eenheden per 31 december

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 2021.
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2.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Stand per 1 januari 2021:
Cumulatieve vervaardigingsprijs

6.009

Cumulatieve waardeverminderingen

-2.571

Boekwaarde per 1 januari 2021

3.438

Mutaties
Investeringen

9.762

Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie

-4.392

Overboeking vanuit voorziening onrendabele investering

-33

Waardeverminderingen en terugneming daarvan

901
6.238

Cumulatieve vervaardigingsprijs

11.379

Cumulatieve waardeverminderingen

-1.703

Boekwaarde per 31 december 2021

9.676

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

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

Stand 1 januari 2021:
Verkrijgingprijzen

2.445

4.212

1.099

7.756

-1.265

-4.191

-968

-6.424

1.180

21

131

1.332

Investeringen

0

52

41

93

Desinvesteringen

0

0

0

0

Afschrijvingen desinvesteringen

0

0

0

0

Afschrijvingen

-125

-19

-45

-189

Saldo

-125

33

-4

-96

2.445

4.264

1.140

7.849

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief
bijzondere waardeverminderingen)

-1.390

-4.210

-1.013

-6.613

Boekwaarde per 31 december 2021

1.055

54

127

1.236

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief
bijzondere waardeverminderingen)
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:

Stand per 31 december 2021:
Verkrijgingprijzen
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden
berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven.
De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd:
Bedrijfsruimten

20 jaar

Meubilair

10 jaar

Plantenbakken, hydrocultuur

3 jaar

Apparatuur en machines

5-10 jaar

Automatisering

3-7 jaar

Bedrijfsauto’s

5 jaar

Aanhangwagens

10 jaar

Groor 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 Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelnemingen in groepsmaatschappijen
De samenstelling van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is hierna opgenomen:
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
Stand per 1 januari 2021:

100

Mutaties:
Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen

-1

Stand per 31 december 2021
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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 2020 en derhalve van toepassing op het jaar 2021. Vastgoed dat
OFW al op 1 januari 2008 bezat wordt op grond van VSO2 op de openingsbalans gewaardeerd op een
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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.
Latente belastingvorderingen
De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt:
Latente belastingvorderingen
Stand per 1 januari 2021:

704

Mutaties in het boekjaar:
Afboeking ten laste van het resultaat

-147

Mutatie overige tijdelijke verschillen

279

Stand per 31 december 2021

836

Inzake het tijdelijke verschil voor de volkshuisvestelijke bijdrage van Vestia is een latente
belastingvordering van € 279 (contante waarde, netto-rente 2,0%) gevormd. Van de latente
belastingvordering is een bedrag van € 279 naar verwachting verrekenbaar binnen één jaar. Met de
Belastingdienst is overeengekomen dat het in 2021 als volkshuisvestelijke bijdrage verantwoorde agio
op de leningruil Vestia voor 50% in 2021 aftrekbaar is en voor 50% in 2022. Als gevolg hiervan ontstaat
op 31 december 2021 een latente belastingvordering. De nominale waarde van deze latentie bedraagt
€ 285. De gemiddelde looptijd is één jaar.
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 € 399 (contante
waarde, netto-rente 2,0%) gevormd. Van de latente belastingvordering is een bedrag van € 30 (2020:
€ 29) naar verwachting verrekenbaar binnen één jaar. De nominale waarde van deze latentie bedraagt
€ 469.De gemiddelde looptijd bedraagt 8 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 2,0%) van deze actieve belastingvordering bedraagt € 158 (2020:
€ 240). De nominale waarde van deze latentie bedraagt € 197. De gemiddelde looptijd bedraagt 5 jaar.
Latente belastingschuld
Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed bedraagt nominaal
€ 240 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 € 734 miljoen.
De latente belastingschuld bedraagt nominaal € 62 miljoen (zijnde 25,8% 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
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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 € 3.237 (2020 € 3.323). De latente belastingverplichting bedraagt, contant gemaakt
(netto-rente 2,0%), € 798. Dit is gebaseerd op een tarief van 25,8% . De nominale waarde van deze
latentie bedraagt € 835. Onder de post 9.2 ‘Voorziening latente belastingverplichtingen’ is dit bedrag
opgenomen. De gemiddelde looptijd bedraagt vier jaar.
4.3 Leningen u/g
Stand per 1 januari 2021:
Aanschaffingsprijs

687

Cumulatieve waardeverminderingen

0

Boekwaarde

687

Mutaties in het boekjaar:
Verstrekkingen/mutaties

74

Aflossingen

62

Waardeveranderingen

0

Saldo

12

Stand per 31 december 2021
Aanschaffingsprijs

699

Cumulatieve waardeverminderingen

0

Boekwaarde

699

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 € 648 zekerheden verkregen in
de vorm van Nationale Hypotheek Garantie. De looptijd van de leningen is 30 jaar.
5 Voorraden
5.1 Vastgoed bestemd voor verkoop
2021
Vastgoed bestemd voor verkoop
Af: voorziening verwacht verliezen
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2020
1.283

1.552

0

-121

1.283

1.431

In totaal zijn er ultimo 2021 6 woningen, 4 studentenwoningen en 1 teruggekochte VOV (2020: 7
woningen en 13 studentenwoningen) verantwoord als vastgoed bestemd voor verkoop. De verwachting
is dat de woningen met een boekwaarde van € 1.283 binnen een jaar worden verkocht. De verwachte
opbrengst bedraagt € 1.764.
6 Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren
2021

2020

Actieve contracten

462

290

Niet actieve contracten

299

277

761

567

262

218

499

349

Af: voorziening voor oninbaarheid

De vorderingen hebben naar verwachting een looptijd van korter dan een jaar.
6.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen
2021
Vorderingen op groepsmaatschappijen

2020
0

0

0

0

De vorderingen hebben naar verwachting een looptijd van korter dan een jaar.
6.3 Vorderingen ter zake van belastingen premies, sociale verzekeringen en pensioenen
2021
Vennootschapsbelasting

2020
43

0

43

0

De vorderingen hebben naar verwachting een looptijd van korter dan een jaar.
6.4 Overige vorderingen
2021

2020

Overige vorderingen op huurders

0

8

Vermindering verhuurdersheffing

300

0

17

0

317

8

Overige vorderingen

De vorderingen hebben naar verwachting een looptijd van korter dan een jaar.

110

6.5 Overlopende activa
2021
Vooruitbetalingen

2020
220

150

Te ontvangen schade-uitkeringen

3

93

Overig

0

0

223

243

De vorderingen hebben naar verwachting een looptijd van korter dan een jaar.
7. Liquide middelen
2021
Vrij opneembare banktegoeden
Kasgelden

2020
2.687

3.726

0

0

2.687

3.726

8. Eigen vermogen
8.1 Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
2021
Stand per 1 januari

2020

174.358

163.721

81.953

42.339

1.642

2.315

Niet-gerealiseerde waardestijging van de marktwaarde ten gunste van de herwaarderingsreserve

-73.971

-34.017

Stand per 31 december

183.982

174.358

Winstdeling boekjaar
Realisatie herwaarderingsreserve uit hoofde van
verkoop

Voorstel resultaatbestemming 2021
Het bestuur stelt de Raad van Commissarissen voor het positieve resultaat over het boekjaar 2021 geheel toe te voegen aan de overige reseves. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
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8.2 Herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve
DAEB
vastgoed in
exploitatie
Boekwaarde per 1 januari 2021

Herwaarderingsreserve
nietDAEB
vastgoed in
exploitatie

Totaal 2021

Totaal 2020

271.503

500

272.003

240.301

Realisatie uit hoofde van verkoop

-1.642

0

-1.642

-2.315

Toename uit hoofde van stijging van
de marktwaarde

74.711

236

74.947

34.017

Overige mutaties

-1.420

444

-976

-

343.152

1.180

344.332

272.003

Boekwaarde per 31 december 2021

9 Voorzieningen
9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
2021

2020

Stand per 1 januari

2.112

6.284

Dotaties

2.412

0

-526

-4.172

3.998

2.112

Onttrekkingen
Stand per 31 december

Looptijd voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
< 1 jaar: € 1.586
> 1 jaar: € 2.412
9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
2021
Stand per 1 januari

2020
816

702

Onttrekkingen ten gunste van resultaat

-18
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Stand per 31 december

798

816

Mutaties in het boekjaar

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 4.2 van de toelichting.
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10 Langlopende schulden
10.1 Schulden aan banken
2021

2020

Schulden aan banken

209.306

212.640

Af: aflossingsverplichting komend jaar

-15.747

-26.334

Stand per 1 januari

193.559

186.306

15.127

23.000

500

0

-15.747

-26.334

Mutatie kortlopend deel

10.221

10.587

Saldo

10.101

7.253

209.186

209.306

-5.526

-15.747

Stand per 31 december

203.660

193.559

Marktwaarde per 31 december

274.021

301.437

1-5 jaar

41.314

37.945

> 5 jaar

162.346

155.614

Mutaties in boekjaar:
Nieuw opgenomen leningen
Mutatie roll-overlening
Aflossingen

Schulden aan banken
Af: aflossingsverplichting komend jaar

Looptijd van:

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

161.186

Variabel rentende leningen

29.000

Basisrenteleningen

19.000

Stand per 31 december 2021

209.186
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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 één basisrenteleningen is tot het einde van het contract gefixeerd.
Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van rente-instrumenten, bedraagt 2,4% (2020: 2,4%).
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 30 punten boven Euribor.
Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen bedraagt € 208
miljoen (2020: € 211 miljoen) is 100% (2020: 100%).
Over het boekjaar beliep de rentelast inzake de renteswaps € 1.131 (2020: € 1.264). Gecombineerd met
de rentelast over de leningenportefeuille ad € 4.851 (2020: € 5.664) bedraagt de effectieve vermogenskostenvoet 2,9% (2020: 3,3%).
Looptijd
De duration (gewogen gemiddelde rentetypische looptijd) van de leningenportefeuille bedraagt ultimo
2021 13,0 jaar (2020: 13,0 jaar).
Marktwaarde
De marktwaarde van de leningen ten bedrage van € 274.021 (2020: € 301.437) is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven (Euribor).
Leningruil Vestia
Stichting Oost Flevoland Woondiensten heeft deelgenomen aan de leningruil met Vestia. Er is een lening geruild met een hoofdsom van € 1.420 en een rente van 0,535% tegen een nieuwe lening met een
hoofdsom van € 1.420, een looptijd van 40 jaar en een vaste, niet-marktconforme rente van 4,86%.
De verkregen lening is gewaardeerd tegen een reële waarde van € 3.627. Het verschil tussen de reële
waarde en de nominale waarde van de lening valt over de resterende looptijd (ultimo 2021: 40 jaar) vrij
via de effectieve rentemethode.
In de winst- en verliesrekening is het verschil tussen de nominale en de reële waarde van de nieuw aangetrokken lening als volkshuisvestelijke bijdrage verantwoord onder de overige organisatiekosten.
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Borging door Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Voor alle langlopende leningen is borging verstrekt door het WSW.
10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2021
Stand per 1 januari 2021

2020
1.612

1.603

-185

-153

13

162

1.440

1.612

Mutaties 2021:
Verminderingen a.g.v. terugkoop
Waardemutatie terugkoopverplichting
Stand per 31 december

OFW heeft ultimo 2021 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 8 woningen (2020: 9 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
2021
Stand per 1 januari

2020
3.324

3.464

5

4

-29

-28

Vrijval premie herfinanciering

-116

-116

Saldo

-140

-140

3.184

3.324

< 1 jaar

251

245

1-5 jaar

589

551

> 5 jaar

2.344

2.528

Mutaties:
Storting/terugbetaling waarborgsommen
Vrijval subsidie educatief centrum

Stand per 31 december
Looptijd van:

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 31-12-2021
bedraagt het saldo van de herfinancieringspremie € 1,8 miljoen (31-12-2020: € 1,9 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 2021
bedraagt deze post € 1,3 miljoen (31-12-2020: € 1,3 miljoen).
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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 2021 bedraagt het totaal van de waarborgsommen € 0,1 miljoen (31-12-2020: € 0,1 miljoen).
11 Kortlopende schulden
11.1 Schulden aan banken
2021
Kortlopend deel langlopende schulden

2020
5.526

15.747

5.526

15.747

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2021 € 1,5 miljoen
(2020: € 1,5 miljoen) en de rente 3-maands Euribor plus 1,85 procent.
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
11.2 Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen
2021

2020

Vennootschapsbelasting

0

1.144

718

854

Loonheffing

75

79

Pensioenpremie

39

46

832

2.123

Omzetbelasting

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
11.3 Overlopende passiva
2021

2020

Niet vervallen rente op leningen

2.489

2.647

Vooruit ontvangen huren

1.168

1.115

0

120

162

147

52

47

185

180

45

94

4.101

4.350

Vooruit ontvangen bedragen verbouwing
Te betalen vakantiedagen / jubilea
Te betalen accountantskosten
Te verrekenen servicekosten
Overige
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
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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 € 0,7 miljoen, bestaande uit de financiële vaste activa exclusief
latente belastingvorderingen (€ 0,7 miljoen) en de vorderingen op korte termijn (€ 1,0 miljoen).
Liquiditeitsrisico
OFW heeft een concentratie van langlopende leningen bij twee financiers (BNG en NWB). Dit zijn beide
overheidsbanken. Hierdoor wordt dit risico laag ingeschat. OFW maakt voor de korte termijn financiering gebruik van meerdere banken.
Renterisico
OFW loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt OFW risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen, met
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt OFW risico’s over de marktwaarde. Bij één
procent rentestijging of –daling stijgt of daalt de marktwaarde van de leningen met circa € 31 miljoen.
Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft OFW interest rate swaps afgesloten,
waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente.
Rentederivaten
OFW heeft renterisico’s afgedekt door het afsluiten van een aantal rente-instrumenten. Dit betreft:
• 3 renteswaps (‘plain vanilla’)
• 3 basisrenteleningen
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Renteswaps
Ultimo 2021 heeft de toegelaten instelling de volgende renteswaps:
Startdatum

Eind
datum

Bedrag

Vaste
rente

Variabele
rente

Tegenpartij

Hedge

01/03/2011

01/03/2023

€ 5 mln.

4,14%

Euribor
(6-maands)

ABN-AMRO

Roll-over BNG
€ 5 mln.

01/11/2012

02/11/2026

€ 7,5 mln.

2,745%

Euribor
(6-maands)

ABN-AMRO

Roll-over BNG
€ 7,5 mln.

01/07/2014

01/07/2025

€ 7,5 mln.

2,955%

Euribor
(6-maands)

Rabobank

Roll-over NWB
€ 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 2021 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 10 procent in 2023. Hiermee blijft het
rentersico binnen de gestelde norm van 15% van de leningenportefeuille.
Indien de rente per 31 december 2021 met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen constant
blijven, zal de rentelast met € 2,1 miljoen (2020: € 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

44%

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

35%

Financiële instellingen (niet zijnde banken)

21%

Totaal

100%

Valutarisico
OFW is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s.
Prijsrisico
OFW heeft geen beleggingen en loopt derhalve geen prijsrisico.
Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij de NV Bank
Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV. De NV Bank Nederlandse
Gemeenten is een bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. BNG is
een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is
houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een
hoogheemraadschap. Nederlandse Waterschapsbank NV is een financiële dienstverlener voor de
overheidssector. Alle aandelen van de bank zijn in handen van overheden. Het tegenpartijrisico (het
risico dat een tegenpartij zijn geld opeist bij een faillissement van deze partij) is hiermee gemitigeerd.
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Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals leningen u/g,
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële
waarde van de schulden/leningen aan kredietinstellingen bedraagt ultimo 2021 € 271 miljoen (2020:
€ 297 miljoen) en is daarbij gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief
interestderivaten) gebruikmakend van de actuele rentes (Euribor).
De reële waarde van de effectieve renteswaps per 31 december 2021 bedraagt € 2,8 miljoen negatief
(2020: € 4,4 miljoen negatief).
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 € 24,5 miljoen.
WSW-obligoverplichting
OFW heeft op grond van artikel 10, lid 2 onder c van het Reglement van Deelneming van het WSW
een obligolening aangetrokken. De obligolening ultimo 2021 heeft een hoofdsom van € 5,416
miljoen, hetgeen overeenkomt met 2,6% van het geborgd schuldrestant ultimo 2020. Over het niet
opgenomen deel van de obligolening is OFW jaarlijks een bereidstellingsprovisie verschuldigd aan
de bank (NWB) van 17 basispunten. De obligolening is een geborgde faciliteit waarop het WSW in
bijzondere omstandigheden aanspraak kan maken. In de toekomst kan de situatie ontstaan dat het
WSW aanvullend obligo ophaalt boven de jaarlijkse obligoheffing. Indien OFW niet de mogelijkheid
heeft om het aanvullend obligo te voldoen uit eigen middelen, kan het WSW een trekking doen op
de obligolening. Een dergelijk verzoek van het WSW is pas aan de orde als het jaarlijks obligo niet
toereikend is. Op basis van de prognoses van het WSW is dit op basis van de huidige verplichtingen niet
aan de orde. In het geval van een eventuele bijstorting, zal deze rechtstreeks ten gunste van het WSW
worden uitbetaald. De opgenomen obligolening moet nadien worden afgelost door OFW.
Borgstelling
De langlopende schulden per 31 december 2021 van OFW zijn voor een bedrag van € 208 miljoen (2020
€ 209 miljoen) geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
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.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
14 Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
14.1 Huuropbrengsten
2021

2020

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen

28.847

28.603

4.176

4.135

33.023

32.738

270

301

93

14

32.660

32.423

Woningen en woongebouwen

133

136

Onroerende zaken, niet woongelegenheden

202

201

335

337

Af: huurderving wegens leegstand

0

0

Af: huurderving wegens oninbaarheid

1

0

334

337

32.994

32.760

Huurderving in % van de netto huur

0,81%

0,91%

Huurachterstand in % van de netto huur

1,33%

1,06%

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-DAEBvastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten

De netto huur is per 1 juli 2021 verhoogd met gemiddeld 0,0% (2020: 1,3%).
Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd.
14.2 Opbrengsten servicecontracten
2021
Overige goederen, leveringen en diensten
Derving wegens leegstand en oninbaarheid
Totaal opbrengsten servicecontracten
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2020
1.441

1.419

13

68

1.428

1.351

14.3 Lasten servicecontracten
2021

2020

Overige goederen, leveringen en diensten

947

965

Totaal lasten servicecontracten

947

965

14.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
2021
Toegerekende personeelskosten

2020
1.291

1.509

Toegerekende overige organisatiekosten

890

788

Toegerekende afschrijvingen

110

129

2.291

2.426

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten
14.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
2021

2020

Onderhoudslasten (niet-cyclisch)

1.305

1.344

Onderhoudslasten (cyclisch)

4.354

4.995

Toegerekende personeelskosten

1.736

1.676

Toegerekende overige organisatiekosten

561

665

Toegerekende afschrijvingen

150

194

8.106

8.874

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
2021

2020

Specificatie onderhoudslasten DAEB
Onderhoudslasten (niet-cyclisch)

1.307

1.306

Onderhoudslasten (cyclisch)

4.312

4.970

Toegerekende personeelskosten

1.720

1.660

Toegerekende organisatiekosten

559

651

Toegerekende afschrijvingen

150

194

8.048

8.781

0

37

Onderhoudslasten (cyclisch)

42

26

Toegerekende personeelskosten

15

16

Toegerekende organisatiekosten

2

14

Toegerekende afschrijvingen

0

0

58

93

8.106

8.874

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

Sub-totaal onderhoudsactiviteiten niet-DAEB
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
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14.6 Overige directe operationele lasten exploitatiebezit
2021
Verzekeringen

2020
160

162

OZB

1.321

1.282

Verhuurderheffing

3.489

3.468

Totaal overige directe operationele lasten
exploitatiebezit

4.970

4.912

15 Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
2021

2020

DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit

5.955

5.377

-161

-262

-4.041

-4.089

-79

-114

1.674

912

Opbrengst verkopen bestaand bezit

0

506

Af: direct toerekenbare kosten

0

-6

Af: boekwaarde

0

-370

Af: toegerekende organisatiekosten

0

Verkoopresultaat niet-DAEB bestaand bezit

0

129

1.674

1.041

27

31

- DAEB niet-woongelegenheden

0

0

- Niet-DAEB woningen

0

1

- Niet-DAEB garages/overig bezit

0

2

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

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
Aantal verkochte eenheden bestaand bezit;
- DAEB woningen
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16 Totaal van waardeverandering vastgoedportefeuille
16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2021

2020

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

-2.497

-519

1.480

222

-1.017

-297

16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2021

2020

DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde

74.712

34.428

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
DAEB-vastgoed in exploitatie

74.712

34.428

Toename marktwaarde

235

247

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

235

247

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

74.947

34.675

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Bij de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille is, met uitzondering van BOG, MOG, ZOG, uitgegaan van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde (basisvariant). Op basis van dit handboek is voor respectievelijk 2021 een zogenaamd doorexploiteer- en
uitpondscenario per marktwaardecomplex berekend. De hoogste van deze twee waarden is bepalend
voor de waardering van de marktwaarde.
16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
2021

2020

Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Toename marktwaarde

9

194

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
verkocht onder voorwaarden

9

194
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17 Totaal van nettoresultaat overige activiteiten
2021
Opbrengst overige activiteiten

2020
14

14

Kosten activiteit

-38

-43

Nettoresultaat overige activiteiten

-24

-29

18 Overige organisatiekosten
2021
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende afschrijvingen
Toegerekende overige organisatiekosten
Volkshuisvestelijke bijdrage a.g.v. leningruil Vestia
Obligoheffing
Overige heffingen
Totaal overige organisatiekosten

2020
379

390

28

35

417

408

2.207

0

130

0

22

0

3.183

833

19 Leefbaarheid
2021
Directe kosten leefbaarheid

2020
7

55

265

245

Toegerekende afschrijvingen

21

31

Toegerekende overige organisatiekosten

98

121

391

452

Toegerekende personeelskosten

Totaal overige organisatiekosten

20 Financiële baten en lasten
20.1 Waardeveranderingen van financiële vaste activa van effecten en van verplichtingen
2021

2020

Waardeveranderingen VOV-verplichtingen

-13

-162

Totaal waardeveranderingen van financiële
vaste activa van effecten en van
verplichtingen

-13

-162
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20.2 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2021
Rentebaten rekening-courant en deposito’s

2020
0

0

Overige rentebaten

15

14

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten

15

14

Rentelasten leningen overheid en
kredietinstellingen

5.916

6.873

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

5.901

6.859

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 (2020: 25%).
Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als %
van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 2,7% (2020: 4,2%).
21.1 Belastingen
2021
Acute belastinglast 2021

2020
-2.446

-2.057

150

-94

40

278

-2.256

-1.873

Mutatie latente belastingen
- Mutatie tijdelijke verschillen
- Vrijval belasting voorgaande jaren
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De acute belastingen over het boekjaar is als volgt bepaald:
2021
Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening

84.211

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

-74.947

Overige waardeveranderingen

1.017

Afschrijvingen

-724

Verkoopresultaat bestaand bezit/mutaties HIR

-1.907

Vrijval herfinancieringspremie

-116

Modernisering aan te merken als onderhoud

-196

Fiscale onderhoudsvoorziening

86

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren

-16

Waardemutatie verplichtingen V.O.V. woningen

13

Volkshuisvestelijke bijdrage Vestia-lening

1.103

Betalingskorting VPB 2020

15

ATAD renteaftrekbeperking

1.337

Totaal permanente en tijdelijke verschillen

9.876

Belastbaar bedrag

9.876

Bij: aftrekbeperking algemene kosten

8

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar

9.884

Acute belastingen boekjaar

2.446

21.2 Resultaat deelnemingen
2021

2020

Resultaat deelneming OFW Holding BV

-1

0

Resultaat deelnemingen

-1

0

22 Overige toelichtingen
22.1 Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa
2021

2020

Software

126

208

Bedrijfsgebouwen

125

124

Inventaris

19

30

Vervoermiddelen

46

40

316

402

Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie
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22.2 Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
2021
Lonen en salarissen

2020
2.283

2.362

Sociale lasten

385

370

Pensioenlasten

303

386

Overige personeelskosten, inclusief inhuur

988

1.079

3.959

4.197

Totaal lonen en salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten

Personeelsbestand
Per 31 december 2021 bedroeg het aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij OFW, omgerekend naar volledige mensjaren 47,5 (31-12-2020: 46,4). Deze personeelsomvang is als volgt onder te
verdelen naar verschillende teams:
2021

2020

Directie

1,0

1,0

Management

3,0

3,0

Office Management en Communicatie

2,4

2,8

Vastgoed-projecten

5,7

6,5

12,8

13,3

Finance

3,5

3,5

ICT/datakwaliteit

1,5

0,7

Bestuurssecretaris/adviseur strategie en kwaliteit/
business controller

2,6

2,6

Klant Contact Centrum

5,5

3,8

Wonen

9,5

9,2

47,5

46,4

Vastgoed-onderhoud

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.
22.3 Pensioenlasten
De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van de
uitvoeringsovereenkomst zijn:
• Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders
van de toegelaten instelling.
• De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval
bestaat een verplichting tot bijstorting, anders dan door hogere premies.
• Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.
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
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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 2021 bestaat er geen latente verplichting of vordering aan het pensioenfonds.
De dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2021 126,0% (2020: 109,4%). De beleidsdekkingsgraad
bedraagt ultimo 2021 118,8% (2020: 103,1%).
Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,2% die is
voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom geen sprake van een dekkingstekort.
De dekkingsgraad is wel lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126,6%. SPW heeft daarom in
het eerste kwartaal van 2022 een herstelplan ingediend bij DNB waarin wordt aangetoond hoe
het pensioenfonds binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste
dekkingsgraad.
Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende
maatregelen kunnen worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien
blijkt dat het fonds niet tijdig kan herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen
nemen.
Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2021 besloten de opgebouwde aanspraken
van (gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2022 te verhogen met een
gedeeltelijke toeslag. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag, omdat de beleidsdekkingsgraad per
eind oktober 2021 hoger was dan 110%. Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden was de
ambitie van het fonds 1,30% (stijging van de prijzen in de periode van juli 2020 tot en met juli 2021) en
is een toeslag verleend van 0,61%. Voor actieve deelnemers was de ambitie van het fonds 2,25% (caoverhogingen in de sector in de periode van 31 juli 2020 tot en met juli 2021) en is een toeslag verleend
van 1,05%.
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.
24 Bezoldiging bestuurders en commissarissen
WNT-verantwoording 2021 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 2021
€ 153.000 (bezoldigingsklasse E voor woningcorporaties).
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Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Gegevens 2021

C.I.P. Pouw

Bedragen x € 1
Functiegegevens

directeurbestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare vergoedingen

115.851

Beloning betaalbaar op termijn

17.284

Subtotaal

133.135

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

153.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen

n.v.t.

Totaal bezoldiging

133.135

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Gegevens 2020

G.N. Sweringa

C.I.P. Pouw

Functiegegevens

directeurbestuurder

directeurbestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1-1 t/m 31-3

1-4 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Beloning plus belastbare vergoedingen

31.518

83.993

Beloning betaalbaar op termijn

5.535

15.425

Subtotaal

37.053

99.358

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

36.750

110.250

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen

overgangs-regeling
van de WNT

n.v.t.

Totaal bezoldiging

37.053

99.358

Bedragen x € 1

Bezoldiging
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021

J.G.
Tabak

P.H.M.
Huijsmans

A.J.
Kerkvliet

G. W.
Bakker

M.C.F.
van
Balen

Functiegegevens

voorzitter

lid

lid

lid

lid

Aanvang en einde functievervulling
in 2021

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

17.650

11.800

11.800

11.800

11.800

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

22.950

15.300

15.300

15.300

15.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

17.650

11.800

11.800

11.800

11.800

Reden waarom overschrijding al
dan niet is toegestaan

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.

Gegevens 2020
Bedragen x € 1

M.J.A.
Visser

G. W.
Bakker

P.H.M.
Huijsmans

A.J.
Kerkvliet

J.G.
Tabak

M.C.F.
van
Balen

Functiegegevens

voorzitter

lid

lid

lid

lid/
voorzitter

lid

Aanvang en einde
functievervulling in 2020

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

11.025

14.700

14.700

14.700

18.375

7.350

Bezoldiging
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25 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.
Deloitte
Accountants B.V.
2021

Deloitte
Accountants B.V.
2020

Onderzoek van de jaarrekening

76

73

Andere controleopdrachten

12

12

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

Andere niet-controlediensten

0

0

88

85
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Enkelvoudige balans DAEB per 31 december 2021 in duizenden euro’s
Activa

31/12/2021

31/12/2020

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Software

29

Totaal van immateriële vaste activa

155
29

155

Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie

728.339

652.278

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

0

0

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

9.671

3.438

Totaal van vastgoedbeleggingen

738.010

655.716

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

1.236

Totaal van materiële vaste activa

1.332
1.236

1.332

Financiële vaste activa
Netto vermogenswaarde niet-DAEB

8.602

8.168

Latente belastingvorderingen

825

692

Leningen u/g

699

687

Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

10.126

9.547

749.401

666.750

Vlottende Activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop

1.015

Totaal van voorraden

1.431
1.015

1.431

Vorderingen
Huurdebiteuren

495

346

43

0

Overige vorderingen

271

8

Overlopende activa

210

231

Vorderingen ter zake van belastingen, premies
sociale verzekeringen en pensioenen

Totaal van vorderingen
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal activa

133

1.019

585

85

1.074

2.119

3.090

751.520

669.840

Passiva

31/12/2021

31/12/2020

Eigen vermogen
Overige reserves

183.982

174.358

Herwaarderingsreserve

344.332

272.003

Totaal eigen vermogen

528.314

446.361

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen

3.998

2.112

785

803

Voorziening latente belastingverplichtingen
Totaal voorzieningen

4.783

2.915

Langlopende schulden
Schulden aan banken

203.660

193.559

0

0

3.184

3.324

Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Overige schulden
Totaal langlopende schulden

206.844

196.883

Kortlopende schulden
Schulden aan banken

5.526

15.747

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

1.224

1.507

0

0

740

2.086

4.089

4.341

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

134

11.579

23.681

751.520

669.840

Enkelvoudige winst- en verliesrekening DAEB over 2021
in duizenden euro’s
2021
Huuropbrengsten

2020

32.661

32.423

1.355

1.278

-898

-908

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-2.259

-2.383

Lasten onderhoudsactiviteiten

-8.047

-8.781

Overige directe operationele lasten
exploitatiebezit

-4.979

-4.898

Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten

Totaal van nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

17.833

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

16.731

5.795

5.117

-80

-114

-4.041

-4.089

Totaal van nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

1.674

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

914

-1.017

-297

74.711

34.429

0

0

Totaal van waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

73.694

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

34.132

0

0

-37

-42

Totaal van nettoresultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid

-37

-42

-3.166

-822

-388

-447

Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa,
van effecten en van verplichtingen
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

0

0

15

14

-5.916

-6.873

Totaal van financiële baten en lasten

-5.901

-6.859

Totaal van resultaat voor belastingen

83.709

43.607

Belastingen

-2.190

-1.826

434

558

81.953

42.339

Resultaat deelnemingen
Totaal van resultaat na belastingen
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Kasstroomoverzicht DAEB over 2021 (directe methode)
in duizenden euro’s
2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Huurontvangsten/vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest

33.925

33.886

546

739

0

0

Saldo ingaande kasstromen

34.471

Betalingen lonen en salarissen

34.625

-2.364

-2.348

Betalingen premies sociale verzekerngen

-393

-317

Betalingen pensioenpremies

-313

-416

Onderhoudsuitgaven

-6.257

-6.293

Overige bedrijfsuitgaven

-5.678

-5.713

Betaalde interest

-6.179

-7.454

-22

-35

-3.489

-3.434

-6

-35

-3.551

-1680

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

-28.252

-27.725

6.219

6.900

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
MVA
Verkoopontvangsten bestaand huur

5.860

5.012

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)

0

0

Verkoopontvangsten grond

0

0

Nieuwbouw huur

-9.485

-3874

Verbeteruitgaven

-1.195

-4.968

Aankoop woongelegenheden VOV voor doorverkoop

0

0

Aankoop woon- en niet woongelegenheid DAEB

0

-97

-61

-83

-4.881

-4.010

Overige investeringen
Ontvangsten overig

97

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.881

-3.913

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Aflossing geborgde leningen

12.920

23.000

-15.247

-26.334

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename (afname) van geldmiddelen

-2.327

-3.334

-989

-347

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

1.074

1421

-989

-347
85
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1.074

Enkelvoudige balans Niet-DAEB per 31 december 2021
in duizenden euro’s
Activa

31/12/2021

31/12/2020

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Software

0

Totaal van immateriële vaste activa

0
0

0

Vastgoedbeleggingen
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

5.625

5.390

1.497

1.672

6

0

Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal van vastbeleggingen

7.128

7.062

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

0

Totaal van materiële vaste activa

0
0

0

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

99

100

Latente belastingvorderingen

11

12

0

0

Leningen u/g
Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

110

112

7.238

7.174

Vlottende Activa
Voorraden
Overige voorraden

269

Totaal van voorraden

0
269

0

Vorderingen
Huurdebiteuren

5

3

Vorderingen ter zaken van belastingen, premies
sociale verzekeringen en pensioenen

0

0

Overige vorderingen

3

0

Overlopende activa

12

12

Totaal van vorderingen

20

15

Liquide middelen

2.602

2.652

Totaal van vlottende activa

2.891

2.667

10.129

9.841

Totaal activa
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Passiva

31/12/2021

31/12/2020

Eigen vermogen
Overige reserves

7.422

7.668

Herwaarderingsreserve

1.180

500

Totaal eigen vermogen

8.602

8.168

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichtingen

0

0

13

13

Totaal voorzieningen

13

13

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

0

0

1.441

1.612

0

0

Totaal langlopende schulden

1.441

1.612

Kortlopende schulden
Schulden aan banken

0

0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

12

2

Schulden aan groepsmaatschappijen

50

0

Schulden terzake van belastingen, premies sociale
verzekeringen en pensioenen

11

37

0

9

Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva

138

73

48

10.129

9.841

Enkelvoudige winst- en verliesrekening Niet-DAEB over 2021
in duizenden euro’s
2021
Huuropbrengsten

2020

335

337

72

73

Lasten servicecontracten

-49

-57

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-13

-43

Lasten onderhoudsactiviteiten

-57

-93

Overige directe operationele lasten
exploitatiebezit

-13

-14

Opbrengsten servicecontracten

Totaal van het nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

275

203

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

0

337

Toegerekende organisatiekosten

0

0

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

0

-209

Totaal van het nettoresultaat verkoop
vastgoedportefeuille

0

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

127

0

0

235

246

9

194

Totaal van waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

244

440

Opbrengsten overige activiteiten

14

14

Kosten overige activiteiten

-1

-1

Totaal van het nettoresultaat overige
activiteiten
Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid

13

13

-16

-11

-3

-5

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

-13

-162

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

0

0

Rentelasten en soortgelijke kosten

0

0

Totaal van financiële baten en lasten

-13

-162

Totaal van resultaat voor belastingen

500

650

Belastingen

-65

-47

Resultaat deelnemingen

0

Totaal van resultaat na belastingen

434

139

558

Kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2021 (directe methode)
in duizenden euro’s
2021
Kasstroom uit operationele activiteiten
Huurontvangsten/vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest
Saldo ingaande kasstromen

2020

397
22

389
22
0
419

Betalingen lonen en salarissen
Betalingen premies sociale verzekeringen
Betalingen pensioenpremies
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van
resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
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
Overige investeringen
FVA
Uitgaven overig
Totaal van kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Aflossing geborgde leningen
Totaal van kasstroom uit
financieringsactiviteiten

411

-24
-4
-3
-58
-86
0
0

-24
-37
-3
-40
-110
0
0

0
0

0
0

-26

-17
-201

-231

218

180

0
0
0
0
0

403
197
0
0
-4

-268
0
-268

-160
0
436

0

-97
-268

0
0

Toename (afname) van geldmiddelen
Wijziging kortgeld
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Netto kasstroom
Geldmiddelen aan het einde van de periode

0
0
0

0

-50

519

2.652
-50

2.133
519
2.602

140

339

2.652

Dronten, 11 mei 2022
Directeur-bestuurder

C.I.P. Pouw

Vaststelling door de Raad van Commissarissen,
Dronten, 11 mei 2022

G.W. Bakker

M.C.F. van Balen-Uijen

C.P.C. de Brie

C.J. Sleurink

J.G. Tabak
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8. Overige gegevens
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Deloitte Accountants B.V.
Grote Voort 291a
8041 BL Zwolle
Postbus 480
8000 AL Zwolle
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9993
www.deloitte.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de raad van commissarissen van Stichting Oost Flevoland Woondiensten

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Oost Flevoland Woondiensten te Dronten gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting Oost Flevoland Woondiensten op 31 december 2021 en
van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens
artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2021.

2.

De winst-en-verliesrekening over 2021.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Oost Flevoland Woondiensten zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in
exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening (op pagina 87 en 88). Hierin staat beschreven dat Stichting
Oost Flevoland Woondiensten een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de
Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
2015 in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor de woongelegenheden,
parkeergelegenheden en studenteneenheden.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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De full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde wordt gebruik voor het bedrijfsmatig-,
maatschappelijk- en zorgonroerendgoed Daarnaast is vermeld dat deze actuele waarde de basis is voor het
berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•

Bestuursverslag, inclusief het volkshuisvestelijkverslag.

•

Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol
zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag,
het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 36 en 36a van de
Woningwet.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en
de WNT.
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In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of
de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
genoemd artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de
Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de toegelaten instelling.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.
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•

Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Zwolle, 1 juni 2022
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: C.V. Loeff RA
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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.
Nevenvestigingen
Stichting Oost Flevoland Woondiensten heeft geen nevenvestigingen.
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