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1 INLEIDING 

Voor u ligt de begroting voor 2014 ‘Werken aan Duurzaam Wonen’. De begroting is gebaseerd op ons 

beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’.  

 

In 2014 bestaan we 45 jaar. 45 jaar waarin we met veel plezier voor en met onze bewoners gewerkt 

hebben aan kansrijk en duurzaam wonen in de gemeente Dronten. We prijzen ons daarbij gelukkig 

met al onze betrokken samenwerkingspartners, waaronder speciaal te noemen zijn de gemeente en 

de Huurders Belangen Vereniging. Zonder de goede samenwerking met hen was het niet mogelijk 

geweest een goed volkshuisvestelijk resultaat te behalen. 

 

Ook de komende decennia willen we ons graag blijven inzetten voor de Dronter volkshuisvesting, ook 

al zijn de financiële mogelijkheden beperkter. We beschouwen 2013 als een overgangsjaar op weg 

naar een nieuwe werkelijkheid voor woningcorporaties en haar huurders. Onze uitdaging blijft om met 

beperkte middelen samen met onze partners kansrijk en duurzaam wonen in de gemeente Dronten te 

realiseren. Wij zetten ons hier graag voor in. 

 

Scherpe keuzes in investeringen 

Het kabinet en Aedes hebben eind augustus 2013 principe-afspraken gemaakt over de organisatie 

van het werkdomein van woningcorporaties, toezicht in de sector, de verhuurdersheffing en 

investeringen. Op 3 oktober 2013 hebben de woningcorporaties met deze afspraken ingestemd. De 

hoofdpunten zijn: 

 Corporaties blijven door middel van het betalen van de (al eerder afgekondigde) 

verhuurdersheffing (oplopend tot 1,7 miljard euro per jaar) in deze kabinetsperiode bijdragen aan 

de noodzakelijke bezuinigingen van dit kabinet. Potentiële huuropbrengsten om deze heffing te 

kunnen opbrengen zijn daarbij een randvoorwaarde. Nadrukkelijk is hierbij opgemerkt dat zodra er 

sprake is van een nieuw kabinet Aedes opnieuw de mogelijkheden onderzoekt om de heffing ter 

discussie te stellen. 

 Er komen voor corporaties extra middelen beschikbaar voor investeringen. De circa 60 miljoen 

euro integratieheffing BTW vervalt en vanaf 2017 komt er 400 miljoen euro uit het Energieakkoord 

beschikbaar (er wordt nog gekeken of dit bedrag in de tijd naar voren gehaald kan worden)). 

 Corporaties krijgen de keuze om de niet-DAEB activiteiten administratief dan wel juridisch te 

scheiden van de kerntaken (DAEB-activiteiten). Het criterium voor het onderscheid tussen DAEB 

en niet-DAEB huurwoningen is de feitelijke huur op het niveau van de liberalisatiegrens (681 euro 

per 1/1/2013).  

 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw krijgt een grotere rol bij de uitvoering van de sanering 

van corporaties. Als gesaneerd wordt is het ingrijpen gericht op het continueren van de DAEB-

activiteiten en niet op het continueren van de betreffende woningcorporatie. 

De afspraken zijn nog niet uitgekristalliseerd. Belangrijk is daarbij dat betaalbaarheid voor de huurders 

en beschikbaarheid van goede woningen voor de doelgroep het uitgangspunt is. 

 

De verhuurdersheffing heeft een behoorlijke impact op de mogelijkheden van woningcorporaties om te 

kunnen investeren in goed en duurzaam wonen voor haar bewoners. Hier bovenop komt nog een 

aanzienlijke saneringsheffing van het CFV. Om de forse heffingen te kunnen opvangen zijn er grofweg 

drie mogelijkheden namelijk het verhogen van de inkomsten (huurverhoging of verkoop bestaande 

woningen), het verlagen van de uitgaven (efficiëntie en snijden in taken) of het verminderen van 

investeringen (nieuwbouw, modernisering, verduurzaming bezit). Door af te lossen op leningen 

worden de rentelasten verlaagd (uitgaven), maar kan er minder worden geïnvesteerd.  

 

Net als andere woningcorporaties heeft OFW op alle drie de aspecten maatregelen genomen. Gezien 

de omvang van de heffing is het onmogelijk om deze maatregelen te nemen zonder dat onze 
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bewoners en de Dronter gemeenschap hier iets van merken. Ook intern heeft het afscheid moeten 

nemen van personeelsleden die werken aan projecten pijn gedaan. 

 

Extra huurverhoging 

Om de verhuurdersheffing (deels) te kunnen opvangen heeft OFW helaas moeten besluiten om in 

2013 aan alle huurders (gedifferentieerd naar inkomen) een extra huurverhoging te vragen (hoger dan 

het inflatiepercentage). We realiseren ons dat dat impact heeft op de betaalbaarheid voor de 

huurders. 

Het kabinet vindt dat woningcorporaties ook een extra huurverhoging moeten vragen aan mensen die 

meer verdienen dan 34.000 euro. Dit is administratief ingewikkeld en bovendien werpt het de vraag op 

of dit niet meer inkomenspolitiek is, waarbij het gelijke speelveld tussen huren en kopen aan de orde 

komt. OFW heeft de inkomensafhankelijke huurverhoging wel doorgevoerd, omdat zij het redelijk vindt 

dat mensen die meer verdienen meer bijdragen. Tenslotte worden de huurtoeslaggrenzen door het 

Rijk niet geïndexeerd met het percentage van de extra huurverhoging maar met de inflatie. In de 

toekomst kan dit een probleem opleveren. OFW vindt dit een inconsistentie in het beleid. 

Efficiënte bedrijfsvoering 

We hebben de afgelopen jaren onze bedrijfslasten sterk kunnen verminderen (een daling van ruim 

19% tussen 2009 en 2012). Voortdurend is aandacht besteed aan het stroomlijnen van de 

bedrijfsprocessen zeker in combinatie met nieuwe ICT mogelijkheden, vacatures werden steeds 

kritisch tegen het licht gehouden alvorens besloten werd of invulling noodzakelijk was. Als gevolg van 

minder projecten is de flexibele schil rond de organisatie afgebouwd. Deze maatregelen hebben 

resultaat gehad. Naast deze maatregelen heeft het slim inspelen op subsidiemogelijkheden, het lage 

BTW tarief, de EIA regeling, groenfinanciering en dergelijke, de efficiency positief beïnvloed. 

Onze bedrijfslasten zijn veel lager dan het landelijk gemiddelde bij woningcorporaties en vertonen een 

dalende trend (van 2009 tot 2012 was landelijk sprake van een stijging van 3,8%). We behoren tot de 

20% efficiëntste woningcorporaties op basis van cijfers van het CFV. Ook zijn onze kosten voor 

dagelijks onderhoud aanzienlijk gedaald. Een efficiënte bedrijfsvoering is uiteraard ook noodzakelijk 

om de heffingen te kunnen opvangen. 

 

Noodzakelijke aanpassing projectenplanning 

In 2012/2013 hebben we al belangrijke stappen gezet om te anticiperen op de ontwikkelingen uit de 

landelijke politiek. Medio 2012 was de projectenplanning (investeringen) al teruggebracht mede als 

gevolg van het B-1 oordeel dat OFW medio 2012 van het CFV kreeg. Hier speelden ook de effecten 

van het regeringsbeleid van Rutte I een rol.  

In de begroting voor 2013 pasten we de projectenplanning aan. De regeringsverklaring van kabinet 

Rutte II in november 2012 gaf een enorme schok. Alle woningcorporaties, inclusief OFW, moesten 

begin 2013 een gewijzigde prospectieve informatie indienen bij het CFV en WSW waarin zij aangaven 

hoe zij de kabinetsplannen dachten op te vangen. Hierdoor is in januari 2013 het aantal projecten in 

de meerjarenplanning opnieuw neerwaarts bijgesteld. Uit de cijfers van Corporatie in Perspectief 2013 

van het CFV blijkt dat we voldoende scoren op ‘continuïteit’ en ‘solvabiliteit’. De verhouding 

leningportefeuille-WOZ-waarde is een aandachtspunt. 

 

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

stakeholders daar verschillend over dachten. De gemeente hechte naast de modernisering met name 

aan nieuwbouw, de Huurders Belangen Vereniging (HBV) vond het afmaken van de modernisering 

van bestaande woningen (jaren zestig/ begin jaren 70) erg belangrijk. We hebben onze afwegingen 

(volkshuisvestelijk, inclusief de marktvraag, ecologisch en met betrekking tot de bedrijfseconomische 

aspecten) daarin gemaakt en, ons inziens, daarin een middenweg gevonden. 

 

Omvang leningenportefeuille verkleinen 

Het terugbrengen van de investeringen heeft een positief effect op onze kasstromen (we geven 

minder uit aan rente), daarnaast heeft het impact op de omvang van onze leningenportefeuille (we 

hoeven minder te lenen). Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw hanteert als criterium om nieuwe 
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leningen te kunnen aantrekken dat de verhouding tussen de leningenportefeuille en de WOZ-waarde 

niet hoger mag zijn dan 50%. Daarbij gaan ze ervan uit dat de WOZ-waarde de komende jaren daalt. 

De verwachting is dat de verhouding bij ons eind 2014 46% is. Dit is maar beperkt onder de 50%-

grens. Vanaf 2013 is ons uitgangspunt dat de leningenportefeuille niet meer toeneemt. Voor 

investeringen wenden we alleen onze positieve kasstromen aan. Nadat de moderniseringen zijn 

afgerond gaan we op onze leningen aflossen met 1% per jaar en lossen we 50.000 euro per verkochte 

woning af.  

 

Investeren in en werken aan duurzaam wonen 

Met de (beperkte) middelen die we nu tot onze beschikking hebben, willen we de komende jaren naar 

vermogen investeren in en werken aan duurzaam wonen. We leveren in 2013 en 2014 in totaal 76 (39 

in 2013 en 37 in 2014) nieuwe woningen in De Gilden op, waarmee we een substantiële bijdrage aan 

de totale nieuwbouwproductie in de gemeente Dronten leveren. Daarnaast vinden we, vanuit 

volkshuisvestelijk oogpunt, het afmaken van de modernisering van de bestaande woningen de 

komende drie jaren erg belangrijk. Dit houdt in dat na de bouwvak 2014 gestart wordt met de 

modernisering van de Chaletwoningen in Dronten (oplevering in 2015), gevolgd door Greente Zuid in 

Swifterbant (oplevering 2015/2016) en daarna Spelwijk in Swifterbant (oplevering in 2017). Nadat 

deze moderniseringen zijn afgerond, kunnen we de keuze maken of we willen investeren en zo ja 

waarin. OFW kan natuurlijk ook kiezen om haar leningen af te lossen of de huurverhoging te 

beperken. 

 

Bij investeringen maken we een afweging tussen nieuwbouw of groot onderhoud/woningverbetering 

en verduurzaming van de bestaande bouw. In het te actualiseren Strategisch Beleidsplan Voorraad en 

Nieuwbouw maken we een nadere afweging. We zijn ons bewust dat we beleid moeten ontwikkelen 

voor zo’n 600 woningen waar groot onderhoud de komende jaren aan de orde is. Deze woningen zijn 

gebouwd in de zeventiger jaren/begin jaren tachtig. Ook zijn hier een paar complexen in opgenomen 

waar de modernisering van jaren zestig/begin jaren zeventig woningen slechts gedeeltelijk heeft 

plaatsgevonden. Ons uitgangspunt is een integrale benadering en een goede afstemming tussen 

(planmatig) onderhoud en groot onderhoud. 

 

Ook ten aanzien van de nieuwbouw moeten prioriteiten worden gesteld. Voorlopig hebben we 

gekozen om te investeren in de nieuwbouw van 25 huurappartementen bij de WoonArk. Het kan zijn 

dat een ander nieuwbouwproject prioriteit krijgt. Om een goede afweging te kunnen maken wordt 

nader overleg met stakeholders gevoerd en kijken we naar de uitkomsten van woningmarktonderzoek, 

de ontwikkelingen rond wonen en zorg en houden we rekening met bedrijfseconomische kaders. 

 

Gemengde wijken en voldoende omvang kernvoorraad 

In de gemeentelijke Woonvisie (2009) is opgenomen dat er wordt gestreefd naar gemengde wijken en 

een voldoende omvang van de kernvoorraad; om dit mogelijk te maken is in het 

woningbouwprogramma 2010-2020 opgenomen dat 25% van de nieuwbouwproductie in het sociale 

segment wordt gerealiseerd. Ook in het eerdere woningbouwprogramma 2000-2010 was dit 

opgenomen.  

Om nog even terug te kijken: van 2000 tot 2010 bouwde OFW 27% van de totale nieuwbouwproductie 

in de gemeente Dronten, van 2010-2013 was dat 28,5%. Daarmee hebben we bijgedragen aan het 

streven in de gemeentelijke Woonvisie naar gemengde wijken en een voldoende omvang van de 

kernvoorraad woningen. In onderstaande tabel is de productie per jaar weergegeven. 
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Periode Dronten 

Nieuw- 

bouw- 

productie  

Markt  

Koop 

Sociale  

Huur 

OFW 

 

Aandeel 

Sociale 

huur 

2000  138  138  -  0 % 

2001  267  267  -  0 % 

2002  353  326  27  7,6 % 

2003  224  182  42 18,8 % 

2004  140   90  59 42,1 % 

2000 tot 2005 1.122 1.003 128 11,4 % 

     

2005  198  134  64 32,3 % 

2006  192  127  65 33,9 % 

2007  287  218  69 24,0 % 

2008  436  272 164 37,6 % 

2009  342  135 207 60,5 % 

2005 tot 2010 1.455  886 569 39,1 % 

     

2000 tot 2010 2.577 1.889 697 27,0 % 

     

2010  279  197  82 29,4 % 

2011  164  154  10  6,1 % 

2012  166  113  53 31,9 % 

2013   82   30  52 63,4 % 

2010 t/m 2013  691  494 197 28,5 % 

Figuur. Gerealiseerde nieuwbouw periode 2000 t/m 2013 in gemeente Dronten. 
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Expertmeeting en prestatieafspraken met gemeente Dronten 

In de tweede helft van 2013 heeft een expertmeeting plaatsgevonden tussen OFW en de gemeente 

Dronten. Voor de gemeente was er onduidelijkheid over de (ontwikkeling van de) investeringsruimte 

van OFW mede als gevolg van kabinetsbeleid en de keuzes die we op basis daarvan hebben moeten 

maken. Ook was er verschil in perceptie van partijen over de (ontwikkeling van de) marktvraag: wat is 

de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar sociale woningbouw (koop/huur) in de komende jaren. 

Geconstateerd werd dat OFW de afgelopen jaren veel gerealiseerd heeft in de sociale woningbouw en 

ook de komende jaren blijft investeren.  

We streven ernaar conform onze doelstellingen dat we (rekening houdende met onze financiële 

mogelijkheden) in de toekomst 25% van de totale nieuwbouwproductie willen bouwen, maar er is 

onzekerheid over wat de totale nieuwbouwproductie/marktvraag in de gemeente Dronten zal zijn. De 

gemeenteraad, als bepaler van het woningmarktbeleid, heeft daarover nog geen besluit genomen. Bij 

het bepalen van een realistische woningbouwambitie speelt, naast demografische en politieke 

factoren, ook mee hoe Dronten zich economisch ontwikkelt en of in algemene zin het vertrouwen in de 

economie terug is. Was er sprake van een tijdelijke dip of is er sprake van een meer structurele 

systeemcrisis?  

Ver vooruit kijken (richting 2020) is voor ons daarom nu niet mogelijk. Wel blijft het streven bij te 

dragen aan gemengde wijken en voldoende omvang van de kernvoorraad woningen. In de periode 

2014 tot 2020 voegen we in ieder geval 37 woningen in De Gilden en mogelijk de 25 appartementen 

bij de WoonArk toe. We gaan er vanuit dat er ook in de toekomst sprake is van nieuwbouw, maar we 

leggen ons daar nu nog niet op vast. 

Afgesproken is om in gezamenlijkheid de analyse van inschrijf-/wachtlijstgegevens die OFW heeft 

opgesteld verder te bespreken om op die manier een scherper beeld te krijgen van de huidige en 

toekomstige marktvraag. Ook wordt bezien of er mogelijkheden zijn om de beschikbare 

investeringsruimte te vergroten, dan wel onze schuldpositie af te bouwen. Vervolgens wordt (met de 

expertmeeting als input) toegewerkt naar een investeringsagenda, die we (rekening houdende met de 

investeringsruimte van OFW, de marktvraag en het volkshuisvestelijke afwegingskader) vastleggen in 

het al eerder in concept voorbereide convenant en prestatieafspraken tussen de gemeente Dronten 

en OFW. 

 

Woningmarkt 

Analyse wachtlijst woningzoekenden 

In de zomer 2013 hebben we onze wachtlijst van woningzoekenden geanalyseerd om zo inzicht te 

krijgen in de vraag naar bestaande huurwoningen in de gemeente Dronten. We vinden het (mede om 

leegstand te voorkomen) acceptabel dat er een wachttijd van maximaal twee jaar is. Zeer gewilde 

locaties of wooncomplexen kennen een wat langere wachttijd, andere een kortere. Voor 

woningzoekenden die snel woonruimte willen zijn er de zogenaamde snelle opties. 

Per 1 januari 2013 staan er ruim 2.000 woningzoekenden bij ons ingeschreven. De afgelopen jaren 

laat de wachtlijst weliswaar een stijgende lijn zien, maar dit komt niet doordat er meer vraag is 

gekomen naar sociale huurwoningen. De toename wordt veroorzaakt doordat er minder doorstroom of 

uitstroom is in het bezit van OFW (minder beëindigde huurcontracten). Het aantal nieuwe 

woningzoekenden dat zich jaarlijks bij ons inschrijft neemt sinds 2011 af. Deze trend lijkt zich voort te 

zetten. Ook zien we vanaf de eerste helft van 2013 een kleine toename in het aantal beëindigde 

contracten ten opzichte van 2012. Dit betekent dat we meer woningzoekenden kunnen helpen, 

waardoor de wachtlijst naar verwachting korter wordt. De oplevering in 2013 en 2014 van de 76 

woningen in De Gilden heeft hier ook een positief effect op. 

De vraag naar (kleine) eengezinswoningen is het grootst. Daarnaast is er ook voldoende vraag naar 

appartementen. De vraag naar seniorenwoningen is kleiner geworden, waarschijnlijk door de relatief 

recente toevoeging van appartementen als de WoonArk en De Wiekslag in Dronten en De Tas in 

Biddinghuizen. Overigens schrijven veel senioren zich vaak preventief in voor een appartement.  
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Er is nauwelijks vraag naar grote woonruimte (4 of meer slaapkamers). Er staan vooral kleine 

huishoudens ingeschreven (58% alleenstaand, 31% tweepersoons huishoudens en slechts 11% 

gezinnen). 

Om de woningmarkt goed te begrijpen is het belangrijk om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar 

ook het gedrag van woningzoekenden te analyseren. In de praktijk blijkt namelijk dat soms veel 

woningzoekenden moeten worden aangeschreven om een woning verhuurd te krijgen en dat 

wachttijden als gevolg hiervan in de praktijk soms erg kort zijn terwijl ze langer lijken. Door de 

economische crisis blijven jongeren langer thuis wonen en neemt de verhuisbereidheid in zijn 

algemeenheid af. Ook zijn mensen gezien hun financiële omstandigheden kritisch om te verhuizen 

vanwege de kosten die verhuizen met zich mee brengt. Al met al constateren we dat er een evenwicht 

is in de sociale huurmarkt.  

 

Woningmarkt 

De koopmarkt is in Nederland en dus ook in Dronten ,ondanks voorzichtig optimistische geluiden nog 

steeds moeizaam te noemen. Potentiële kopers zijn nog steeds voorzichtig en afwachtend door de 

economische omstandigheden. De specifieke groep ‘starters op de woningmarkt’ nemen ook een wat 

afwachtende houding aan ten opzichte van kopen en gaan vaker eerst huren. 

De houding ten opzichte van kopen versus huren verandert. Was eerder ‘het bezit’ belangrijk, de 

huidige trend is dat ‘het beschikbaar zijn’ van woonruimte van belang is. De verwachting dat bezit snel 

meer waard wordt is aanzienlijk getemperd. Huren is veel flexibeler. 

 

Door de gewijzigde Europese regelgeving rond inkomensgrenzen voor de sociale doelgroep is de 

doelgroep voor sociale woningbouw smaller gemaakt. Het is nog niet te zeggen wat het effect op de 

langere termijn hiervan is op zowel de sociale huurmarkt als de vrije sectormarkt. Het kan zijn dat de 

doorstroming stagneert, het kan ook zijn dat er een toename aan woningzoekenden ontstaat in het 

duurdere vrije sector huursegment. Van het laatste is nog niets gebleken. Ook kunnen starters langer 

wachten voordat zij de woningmarkt betreden. De inkomensafhankelijke huurverhoging die in 2013 is 

ingevoerd kan effect hebben op zowel de huur- als koopwoningmarkt. Ook dit is nog niet zichtbaar in 

de praktijk. 

 

Wonen en zorg 

De scheiding van wonen en zorg heeft als gevolg dat meer mensen zelfstandig moeten wonen in 

plaats van intramuraal. Het vereist de aanwezigheid van een sociaal netwerk en het heeft impact op 

de leefbaarheid in wijken. Het werpt ook de vraag op welke impact dit heeft op de aandachtsgroep die 

niet goed zelfstandig kan wonen en die geen sociaal netwerk heeft. Hoe wordt dan het ‘sluitend 

vangnet’ georganiseerd? 

De veranderde wetgeving brengt onzekerheid met zich mee voor zorginstellingen. Zij uiten de wens 

van maatwerk, flexibeler huurcontracten (in plaats van langjarig) of willen huurcontracten beëindigen. 

Woningcorporaties hebben echter voor zorginstellingen vaak zorg specifieke gebouwen gerealiseerd, 

zodat cliënten daar intramuraal kunnen verblijven. Gelukkig is ons huidige zorgvastgoed grotendeels 

al op moderne leest geschoeid. Toch blijft dit een aandachtspunt. 

De scheiding van wonen en zorg kan ook effect hebben op de behoefte aan seniorenhuisvesting. Hoe 

moet die er in de toekomst uitzien zowel kwalitatief als kwantitatief? Het onderzoek naar de behoefte 

aan wonen en zorg op basis van het piramidemodel geeft hier hopelijk meer inzicht in. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er taken van de provincies naar de gemeenten gaan. De 

gemeente Dronten voert vanaf 1 januari 2015 de naar de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) gedecentraliseerde taken uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) uit 

voor de inwoners van Dronten. De gemeente Dronten en de betrokken zorgpartijen hebben in oktober 

2013 een overeenkomst getekend om deze transitie verder vorm te geven. Wij hebben de 

overeenkomst mede ondertekend en blijven de ontwikkelingen volgen. 

  



 

9 

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2012 ingestemd met de herzieningswet toegelaten instellingen 

volkshuisvesting. Het wetsvoorstel beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen 

met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en een aantal andere 

wetten gewijzigd. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen.  

In het wetsvoorstel is onder meer opgenomen dat corporaties zich richten op hun primaire taak (het 

bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen), dat de kwaliteit van zowel het intern als het 

extern toezicht verbeterd moet worden, dat corporaties zich verplicht laten visiteren iedere vier jaar en 

dat een Governancecode wordt vastgesteld die voor alle corporaties geldt. Ook worden onderdelen uit 

het akkoord tussen Aedes en het Kabinet middels een novelle in het wetsvoorstel verwerkt. We volgen 

de ontwikkelingen en uitwerkingen van de herzieningswet in nadere regelgeving. 

 

Parlementaire enquête 

In juli 2013 is de parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties gestart. Dit 

betreft de eerste fase die bestaat uit het doen van deelonderzoeken en het maken van 

omgevingsanalyses. Aanleiding voor de parlementaire enquête zijn recente incidenten en misstanden 

in de sector. Het onderzoek richt zich op het functioneren van het systeem van woningcorporaties, 

waaronder het beheer, het (interne en externe) toezicht op maatschappelijk gebonden kapitaal, de 

positie van huurders en de rol van banken, financiers en gemeenten.  

In mei en juni 2014 vinden de verhoren van getuigen en deskundigen plaats, gevolgd door het 

eindrapport voor de Tweede Kamer in oktober 2014. Op basis van het eindrapport gaat de Tweede 

Kamer in debat met zowel de enquêtecommissie als met de verantwoordelijke bewindspersonen (het 

einddoel is om te leren van het verleden en maatregelen te treffen voor de toekomst). Of wij betrokken 

worden bij het onderzoek is niet bekend. 

 

Leeswijzer 

In de begroting zijn per beleidsthema de ambities uit het beleidsplan opgenomen. Ook zijn de 

doelstellingen uit het beleidsplan opgenomen waarvoor in deze begroting van 2014 een specifieke 

actie is geformuleerd.  

 In de hoofdstukken 2 t/m 6 zijn per beleidsthema de acties voor 2014 weergegeven.  

 In hoofdstuk 7 is de realisatie van de afgelopen jaren en de planning van het Strategisch 

Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw opgenomen.  

 In hoofdstuk 8 treft u een overzicht en omschrijving van de nieuwbouw- en 

moderniseringsprojecten die in voorbereiding dan wel uitvoering zijn.  

 In de hoofdstukken 9 t/m 13 treft u het cijfermatige deel van de begroting aan. Nieuw ten opzichte 

van voorgaande begrotingen is dat we de vergelijking met het voorgaande jaar (2013) erin hebben 

opgenomen. Voor een goed begrip; de begroting 2013 is naar aanleiding van de kabinetsplannen 

niet aangepast in januari 2013, de financiële meerjarenplanning wel. 
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2 ALLE DOELGROEPEN ONDER DAK 

2.1 Voldoende woningaanbod in de gemeente Dronten 

 

Onze ambities zijn:  

 We bieden voldoende woningaanbod aan mensen die behoren tot de primaire doelgroep van 

OFW. 

 We hebben of realiseren goede betaalbare woningen die langjarig invulling geven aan de 

veranderde vraag en veranderde doelgroep voor zowel de huur- als koopmarkt. 

  

Doelstelling beleidsplan: 

OFW heeft minimaal 4300 en maximaal 4500 sociale huurwoningen beschikbaar, bestaande uit 

verschillende woningtypen in de drie kernen.  

 

Actie begroting:  

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

Schietlood en Voegspijker. Daarnaast verkopen we 20 woningen. 

In 2013 heeft OFW de eerste 39 woningen gerealiseerd. Deze woningen behoren tot de eerste twee 

fases van in totaal 76 nieuwbouwwoningen in de sociale huur. De woningen worden in 3 fases 

gebouwd. In 2014 levert OFW de resterende 37 nieuwbouwwoningen op. 

 

In 2013 hebben wij ons verkoopproces opnieuw doorgenomen. Daaruit voortvloeiend zijn acties 

opgezet om de verkoop van onze woningen te stimuleren. We zetten ons verkoopbeleid door in 2014. 

OFW heeft zodoende de ambitie om 20 woningen te verkopen in 2014.  

 

De kernvoorraad per 1 januari 2014 bedraagt circa 4400 sociale huurwoningen. 

De kernvoorraad per 31 december 2014 bedraagt circa 4420 sociale huurwoningen. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We verlenen medewerking aan de realisering van de taakstelling die de gemeente Dronten krijgt 

opgelegd voor de huisvesting van (uitgenodigde) asielzoekers en statushouders 

 

Actie begroting:  

We realiseren de taakstelling COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). 

OFW wil een kansrijke woonomgeving bieden voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de 

vrije marktsector kunnen voorzien. Onder deze groep vallen ook de statushouders/ asielzoekers die 

zich permanent willen vestigen in Nederland. Ook in 2014 werken wij met de gemeente Dronten 

samen, voor het realiseren van de door overheid vastgestelde taakstelling. Daarbij zijn OFW en de 

gemeente wel afhankelijk of statushouders zich willen vestigen in de gemeente Dronten. In 2013 

bleken de statushouders niet in alle gevallen de aangeboden woningen te willen accepteren. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We passen ons woningaanbod aan de veranderende vraag aan op basis van demografische 

ontwikkelingen, de vraag per woningtypologie en markt- en woningzoekendengegevens van OFW.  

 

Actie begroting: 

In het kader van de actualisatie van ons ‘Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’ 

analyseren wij de woningbehoefte. 

Om strategische keuzes te kunnen maken vindt OFW het belangrijk om inzicht te verkrijgen in de 

vraag naar sociale huurwoningen zowel kwantitatief als kwalitatief. Hierbij spelen demografische en 

sociaal-economische ontwikkelingen een belangrijke rol. In 2013 is als onderdeel van de 

omgevingsverkenning een analyse gemaakt van de (woning)markt.  
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Hieruit blijkt dat het aantal woningzoekenden in de afgelopen jaren weliswaar is gestegen, maar dat 

dit eerder te maken heeft met stagnerende doorstroom, dan met een toename van de vraag als 

gevolg van nieuwe inschrijvingen. De instroom van nieuwe woningzoekende neemt sinds 2011 af. Bij 

de actualisatie van ons strategisch beleidsplan, maken wij ook gebruik van de uitkomsten van het 

onderzoek naar de vraag naar wonen en zorg op basis van het piramidemodel. Dit onderzoek wordt in 

opdracht van de gemeente, zorginstelling Coloriet en OFW uitgevoerd. De resultaten komen eind 

2013 beschikbaar. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We treffen verkoop bevorderende maatregelen (bijvoorbeeld starterslening) en zetten op de juiste 

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

 

Actie begroting: 

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

In 2013 zijn acties opgezet om de verkoop van onze woningen te stimuleren. Zodoende is de 

starterslening geïntroduceerd. Ook in 2014 is het voor kopers mogelijk gebruik te maken van de 

starterslening. Verder onderzoeken wij in 2014 de mogelijkheden van 

(marketing)communicatiemiddelen die een bijdrage kunnen leveren voor de verkoop van onze 

woningen. Wij kijken daarbij hoe wij via internet, onze website en in samenwerking met onze 

makelaars, de verkoop van onze woningen verder kunnen stimuleren. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

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

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

 

Acties begroting 

We implementeren de resultaten van het piramidemodel in ons Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw. 

In 2013 is samen met de gemeente Dronten en Coloriet, aan de hand van het piramidemodel 

onderzoek gedaan, naar de vraag en het aanbod van seniorenhuisvesting (en zorg) in Dronten. Eind 

2013 worden de onderzoeksresultaten verwacht. De onderzoeksresultaten kunnen leiden tot een 

opgave voor zowel OFW, de gemeente Dronten als Coloriet. Wij willen deze onderzoeksresultaten 

vertalen in een opgave op het gebied van seniorenhuisvesting in ons “Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw”. Is het huidige woningaanbod passend in relatie tot de toekomstige 

vergrijzing? Is er behoefte aan nieuwbouw, aanpassing woningvoorraad of sluiten sommige oudere 

seniorenwoningen niet meer aan op de vraag en ligt doelgroep wijziging meer voor de hand? Wellicht 

is er ook een vraag naar woningaanpassingen op individueel niveau. 

 

2.2 Betaalbaarheid van het wonen 

 

Onze ambitie is:  

 We verhuren woningen in de gemeente Dronten waarvan de huurprijzen de ontvangst van 

huurtoeslag niet in de weg staan. 
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Doelstelling beleidsplan: 

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

huurtoeslag. 

 

Acties begroting:  

We spelen in op wijziging wet- en regelgeving woningwaarderingsstelsel (samenhang met ZAV-

beleid). 

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II staat dat het woningwaarderingsstelsel gaat verdwijnen. 

De maximale huurprijs zou gekoppeld worden aan de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De 

maximale huurprijs zou dan 4,5% van de WOZ-waarde mogen bedragen.  

In het in februari 2013 afgesloten Woonakkoord, is afgesproken dat het woningwaarderingsstelsel niet 

verdwijnt, maar vereenvoudigd wordt. In september 2013 heeft het kabinet een voorstel voor een 

nieuw woningwaarderingsstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel staat dat de WOZ-

waarde gaat meewegen in het woningwaarderingssysteem. Met behulp van dit systeem wordt de 

(maximale) huur van een sociale huurwoning vastgesteld. Voor zover nu ingeschat kan worden, lijkt 

deze vereenvoudiging geen schokeffecten te hebben op de maximaal redelijke huur. Volgens het 

voorstel moet het nieuwe woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2014 worden doorgevoerd. Het is nu nog 

onduidelijk of de wijziging met de huurverhoging per 1 juli 2014 kan worden meegenomen, dit is mede 

afhankelijk van tijdige politieke besluitvorming. Wij volgen de politieke besluitvorming over dit 

onderwerp.  

 

Inspelen op wijziging wet- en regelgeving inkomensafhankelijke huurverhoging. 

In het regeerakkoord en het in 2013 afgesloten Woonakkoord, is besloten tot een extra huurverhoging 

bovenop de inflatie en een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit was nodig om de 

verhuurdersheffing te kunnen betalen. Ook OFW heeft dit ingevoerd. Aangezien de heffingen een 

stijgende lijn vertonen, zijn de extra huurinkomsten ook in 2014 noodzakelijk. Het kabinet wil een 

huursombenadering gaan invoeren. OFW volgt deze ontwikkelingen en past waar nodig haar 

huurbeleid hierop aan.  

 

2.3. Goed huurderschap 

 

Onze ambities zijn:  

 We voeren een transparant beleid waardoor woningzoekenden bewust kunnen kiezen voor een 

woning op basis van wachttijd, huurprijs, energielabel en locatie. 

 Samen met netwerkpartners bieden we een steun in de rug aan die mensen waar het zelfstandig 

wonen niet vanzelf gaat, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit. 

 We voeren een sociaal incassobeleid om huisuitzetting of een beroep op het sluitend vangnet te 

voorkomen. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We beperken het aantal huisuitzettingen in verband met overlastklachten en huurachterstand binnen 

een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend. 

 

Acties begroting:  

We evalueren het hennepprotocol. 

OFW heeft een zero-tolerancebeleid als het gaat om het kweken van hennep in huurwoningen. Dit 

omdat het verbouwen van hennep, diverse risico’s met zich meebrengt en daardoor de veiligheid van 

omwonenden in gevaar brengt. Vaak is er ook sprake van andere criminele activiteiten en worden in 

veel gevallen de woningen niet permanent of op juiste wijze bewoond. OFW vindt dit niet wenselijk en 

niet bijdragen aan een leefbare en kansrijke woonomgeving. OFW werkt samen met andere partijen 

om de overlast rond het kweken van hennep te bestrijden. Daartoe heeft zij in 2011 het 

hennepprotocol ondertekend, net als veel andere organisaties uit Flevoland (o.a. woningcorporaties 
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politie, gemeentes, energiemaatschappijen en netbeheerders). Dit protocol is in 2013 geëvalueerd. De 

verbeterpunten zijn opgepakt. In 2013 is er extra ingezet op de bestrijding van hennepteelt. In dit 

kader is de campagne “Stop Hennepteelt!” van start gegaan. Deze regionale campagne is erop gericht 

burgers te ontmoedigen, om met hennepteelt te starten en te informeren over de consequenties 

hiervan. In 2014 vinden er met de samenwerkende partijen periodieke evaluaties plaats, om tot 

verdere verbetering van de samenwerking te komen en daarmee de hennepteelt terug te dringen. 

Daarbij bekijken wij ook het effect van de in 2013 gestarte campagne. 
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3 GOED WONEN 

3.1 Kwaliteit van de woning 

Onze ambitie is:  

 We realiseren woningen met duurzame, degelijke en onderhoudsarme materialen. We kiezen 

voor een ontwerp dat functioneel is en een goede uitstraling en identiteit biedt aan de wijk. Bij 

het bouwen en verbouwen van onze woningen richten wij ons op veilig bouwen en veilig 

wonen.  

 

Doelstelling beleidsplan: 

We passen een modernisering light toe op de jaren 60/70 woningen, die nog niet gemoderniseerd zijn.   

 

Actie begroting:  

We starten met de modernisering van de Chaletwoningen. 

OFW heeft ervoor gekozen om de beschikbare investeringscapaciteit te gebruiken voor afronding van 

de moderniseringen, van de jaren’60/’70-woningen die nog niet gemoderniseerd zijn. Wij houden vast 

aan ons beleid rondom duurzaamheid, energiezuinigheid en goed wonen, om zodoende wooncomfort 

en een verlaging van de energielasten te realiseren. Bijzondere aandacht bij deze modernisering is er 

voor de verwijdering van het asbest in de dakconstructie..  

 

In september 2013 heeft OFW de bewoners en de bewonerscommissie laten weten, te starten met de 

aanbesteding en verdere voorbereidingen voor deze modernisering in 2014. Met de 

bewonerscommissie zijn de technisch noodzakelijke werkzaamheden van de modernisering 

besproken. Alle huurders hebben wij schriftelijk gevraagd hun mening te geven over de woningen. 

Gedurende de voorbereidingen blijven wij in gesprek met de bewoners(commissie). Wij verwachten 

de concrete plannen in het tweede kwartaal van 2014 aan de bewonerscommissie te presenteren. 

Volgens planning zou na de bouwvak 2014 kunnen worden begonnen met de werkzaamheden. De 

werkzaamheden ronden wij in 2015 af. 

 

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

Greente Zuid.  

Het afronden van de modernisering van woningen uit de jaren ’60/’70 heeft in het 

investeringsprogramma van OFW voor de komende jaren de hoogste prioriteit. Nadat de 

voorbereiding van de modernisering van de Chaletwoningen is afgerond, starten wij met de 

voorbereidingen van de modernisering van de Greente Zuid. Na verwachting is dit in het najaar 2014. 

In samenwerking met de HBV willen wij een bewonerscommissie oprichten, om de bewoners bij deze 

voorbereidingen te betrekken.  

 

Nadat de uitvoering van de werkzaamheden in de Greente Zuid zijn gestart, beginnen wij met de 

voorbereidingen voor de modernisering van onze woningen in de Spelwijk (Swifterbant).  
 

Doelstelling beleidsplan: 

We ontwikkelen een integrale aanpak voor het extra onderhoud (inclusief energiebesparing) van de 

ongeveer 600 woningen die gebouwd zijn tussen 1973-1980.  

 

Actie begroting:  

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

‘Strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’. 

In 2013 zijn wij begonnen met de actualisatie van het “Strategisch beleidsplan Voorraad en 

Nieuwbouw”. In dit beleidsplan besteden wij speciaal aandacht aan de kwaliteit van onze oudere 

woningen. De kwaliteit van de woningen van het bouwjaar 1973 of ouder, zullen wij door middel van 

moderniseringen op peil houden of zelfs verbeteren.  
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De woningen die gebouwd zijn tussen 1973 en 1980 hebben naar verwachting groot onderhoud nodig. 

Deze groep woningen zijn dan 40 jaar oud. Daarnaast zijn er nog een aantal complexen waar de 

modernisering van jaren zestig/ begin zeventig woningen slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden. In 

het “Strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw” omschrijven wij een aanpak van beide groepen 

woningen. Dit wordt een integrale aanpak waar aandacht wordt besteed aan de technische kwaliteit, 

de woonkwaliteit en de duurzaamheid van de woning. Ook onderzoeken we in welke mate we 

rekening moeten houden met de aanwezigheid van asbest. De uitvoering van groot onderhoud aan 

deze woningen vindt plaats na afronding van de moderniseringen van de woningen uit de jaren ‘60 en 

begin ‘70.  

 

3.2 Invloed op eigen woonsituatie 

 

Onze ambitie is:  

 Bewoners voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor hun woning en woonomgeving. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We betrekken onze huurders bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid om daarmee draagvlak, 

prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten. 

 

Acties begroting:  

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

op ons nieuwe huurbeleid. 

In 2014 gaan wij verder met de actualisatie van het ZAV-beleid. Het ZAV-beleid heeft betrekking op 

woningaanpassingen door de huurder zelf of op woningverbeteringen door OFW tegen een 

huurprijsverhoging. In 2013 is begonnen met een inventarisatie van de wijzigingen die voortvloeien uit 

het nieuwe huurbeleid. Aandachtspunt daarbij is of woningverbeteringen tegen huurprijsverhoging nog 

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

ander aspect daarbij is, dat de huurprijsverhoging voor woningverbetering gekoppeld is, aan de 

puntprijs die is afgeleid van de woningwaardering. Het kabinet is van plan het 

woningwaarderingsstelsel te wijzigen. Dit heeft derhalve ook gevolgen voor het ZAV-beleid. Waar 

nodig passen wij het ZAV-beleid aan op het nieuwe woningwaarderingsstelsel. Het ZAV-beleid 

bespreken wij met de Huurdersbelangenvereniging (HBV).  

 

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

zonnepanelen en zonneboilers. 

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

huurdersinitiatieven die een bijdrage leveren aan verdere energiebesparing. Omdat de toepassing van 

zonnepanelen en zonneboilers op individuele basis bij onze huurders, nog een betrekkelijk nieuw 

fenomeen is, wil OFW met het oog op de toekomst hier beleid op ontwikkelen. Deze 

beleidsontwikkeling wordt afgestemd op de actualisatie van het Strategisch beleidsplan Voorraad en 

Nieuwbouw. Een aandachtspunt is de afstemming met toekomstig groot onderhoud/planmatig 

onderhoud aan daken. OFW bekijkt verder of zij projectmatig zonneboilers of zonnepanelen tegen 

huurverhoging op individuele basis wil aanbieden aan huurders. Dit beleid nemen wij ook op in het te 

actualiseren ZAV-beleid. Bij deze beleidsontwikkeling maken wij gebruik van de in 2013 gehouden 

evaluatie over het in 2010/2011 plaatsgevonden zonneboilerproject.  

Het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen wil het kabinet aantrekkelijk maken voor groepen 

particulieren door de oprichting van zogenaamde energiecoöperaties. OFW volgt wetgeving en 

beleidsontwikkelingen op dit gebied.  
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3.3 Klantgerichte dienstverlening 

 

Onze ambitie is:  

 Onze klanten zijn tevreden over onze dienstverlening. 

 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We bieden optimale (interne/externe) klantinformatie passend bij het gedrag van de gebruiker waarbij 

we zoveel mogelijk 24/7 actuele informatie beschikbaar hebben. 

 

Acties begroting:  

We promoten het gebruik van het huurdersportaal en reparatieverzoekenmodule op onze 

website. 

In 2013 is het huurdersportaal op onze website gereed gekomen. Op deze manier bieden wij onze 

huurders de mogelijkheid, om veel meer zaken zelf te kunnen regelen. In 2014 willen wij het 

huurdersportaal nog meer bekendheid gaan geven. Ook willen wij samenwerkende partners 

(bewindvoerders, schuldhulpverlening en zorg) informeren over de mogelijkheden die het 

huurdersportaal biedt.  

 

We evalueren onze website en doen onderzoek naar mogelijke verbeteringen. 

De huidige opzet van de website is in 2009 tot stand gekomen. Om te kunnen anticiperen op de 

ontwikkelingen op het gebied van klantinformatie via internet, evalueren wij in 2014 onze website. We 

kijken daarbij naar de vindbaarheid en actualiteit van klantinformatie en of huidige klantinformatie 

aansluit op de huidige behoeften. 

 

We doen onderzoek naar de inzet van social media. 

In de laatste jaren is er een sterke trend waarneembaar dat veel organisaties (waaronder ook 

woningcorporaties) gebruik maken van social media (o.a. Twitter en Facebook) om te communiceren 

met hun klanten. Wij onderzoeken in 2014 of de inzet van social media bijdraagt aan een betere 

klantinformatie en dienstverlening en of dit een noodzakelijke aanvulling is op de informatie die wij via 

onze website aanbieden. In het onderzoek hebben wij met name oog voor het interactie-aspect met 

onze klant.  

 

Doelstelling beleidsplan: 

We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop beoordelen. 

 

Acties begroting: 

We implementeren een klantvolgsysteem (KCC). 

In 2011 heeft OFW ervoor gekozen om de interne organisatie aan te passen aan de ontwikkelingen op 

het gebied van klantcommunicatie. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een 

KlantContactCentrum (KCC). Het KCC biedt één loketfunctie waardoor wij onze bereikbaarheid en 

serviceverlening aan onze klanten kunnen verbeteren. Om een volgende stap in deze ontwikkeling te 

maken, vindt OFW het noodzakelijk om een klantvolgsysteem te implementeren. Op deze manier 

kunnen wij onze klanten sneller en vollediger informeren. Daarnaast verwachten wij dat een 

klantvolgsysteem bijdraagt aan een efficiëntere bedrijfsvoering. 

 

We behouden het KWH-huurlabel. 

OFW laat jaarlijks de kwaliteit van haar dienstverlening controleren door het KWH. OFW is benieuwd 

naar de mening van haar klanten over de dienstverlening. Wij hebben daarbij als doel het KWH-

huurlabel ook in de toekomst te behouden. De uitkomsten van de jaarlijkse meting gebruiken wij om 

onze dienstverlening te verbeteren. Wij houden daarbij wel de balans tussen kwaliteit en efficiency in 

het oog. 
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We maken beleid voor klachtenmanagement. 

De KWH-meting van 2012 heeft uitgewezen dat OFW een verbeterstap moet maken, als het gaat om 

het behandelen van klachten. In 2013 is er een werkgroep opgericht die met een plan van aanpak 

komt voor de implementatie van een klachtenmanagementsysteem. Daarbij kijken wij niet alleen naar 

het oplossen van klachten, maar ook naar aspecten van klantbeleving en welke verbeteracties wij 

moeten doorvoeren in onze bedrijfsprocessen. 

 

  



 

18 

4 KANSRIJKE WOONOMGEVING 

4.1 Gemengde wijken 

 

Onze ambitie is:  

 We werken aan een evenwichtige opbouw van wijken. 

Doelstelling beleidsplan: 

We streven bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden naar het realiseren van gedifferentieerde 

woonwijken qua bevolkingssamenstelling en woningtypologie. Conform de gemeentelijke Woonvisie 

wordt uitgegaan van minimaal 25% en maximaal 30% sociale woningbouw (huur en koop). 

 

Actie begroting:  

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

Voegspijker. 

OFW houdt vast aan de ambitie om in iedere nieuwe wijk, 25% sociale huurwoningen te bouwen. De 

realisatie van een gedifferentieerd woningaanbod, draagt bij aan gevarieerde wijken waar 

verschillende bevolkingsgroepen prettig naast elkaar kunnen wonen. Het realiseren van nieuwbouw 

draagt bij aan de mogelijkheden om woningen in bestaande wijken te verkopen. Hierdoor ontstaan 

daar ook gevarieerde wijken. In 2014 realiseren wij de laatste 37 sociale huurwoningen, behorend bij 

een nieuwbouwproject van in totaal 76 eengezinswoningen. 

 

4.2 Leefbare woonomgeving 

 

Onze ambitie is:  

 We realiseren een kansrijke woonomgeving waar mensen prettig kunnen wonen, trots zijn op 

hun woning en woonomgeving en waarvoor zij en samenwerkingspartners zich mede 

verantwoordelijk voelen en hieraan bijdragen. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

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

minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 

 

Actie begroting:  

Er vindt een Lemonmeting plaats. 

Om de leefbaarheid van de wijken te kunnen monitoren, maakt OFW gebruik van de 

leefbaarheidsmonitor Lemon. Deze leefbaarheidsmonitor wordt periodiek uitgevoerd, in opdracht van  

de gemeente Dronten en OFW. De laatste meting is in 2011 uitgevoerd. OFW is benieuwd naar de 

mening van bewoners als het gaat om de leefbaarheid. Wij zijn in het bijzonder benieuwd, welke 

effecten de moderniseringen (De Oeverloper, Dronten-Centrum, Lucernehof) van de afgelopen 3 jaar 

hebben gehad op de leefbaarheid. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren we bewonersinitiatieven die eraan bijdragen om de 

leefbaarheid in de buurt te vergroten. 

 

Actie begroting:  

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

mogelijke samenwerkingspartners. 

Wij vinden het belangrijk als bewoners goed wonen. Belangrijk daarbij is dat bewoners zelf ook een 

verantwoordelijkheid hebben voor de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving. In eerste instantie 

gaan wij uit van de kracht die bewoners zelf hebben als het gaat om de leefbaarheid van hun 

woonomgeving.  
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Wij waarderen het als bewoners zelf met initiatieven komen om de leefbaarheid te vergroten in de 

wijk. Wij ondersteunen en faciliteren dergelijke initiatieven via ons Leefbaarheidsfonds. Daar waar wij 

zien dat er een dreigende achteruitgang is van de leefbaarheid in onze wijken, bespreken wij dit met 

bewoners en onze samenwerkende partners. In 2014 kijken we welke maatregelen er nodig zijn om 

de leefbaarheid in stand te houden. 
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5 ENERGIESPRONG 

5.1 Duurzame woningen 

Onze ambities zijn:  

 Onze woningen zijn in 2030 energieneutraal. 

 We maken een integrale duurzaamheidsafweging bij onze nieuwbouwprojecten. 

 OFW voelt zich verantwoordelijk voor het milieu en stimuleert bewoners rekening te houden met 

het milieu en energiezuiniger te leven.  

Doelstelling beleidsplan: 

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

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

Actie begroting:  

We starten met de modernisering van de Chaletwoningen. 

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

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

genoemd, bestaat uit 135 woningen. 

 

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

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

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

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

werkzaamheden moet tevens een ingreep gedaan worden om brandoverslag tussen aangrenzende 

woningen te voorkomen.  

 

Daarnaast is het van belang om de woningen energetisch te verbeteren. Om de innovatie uit de markt 

te mobiliseren, worden aan het plan van de geselecteerde aannemers de minimale eisen van 

energielabel A gesteld. OFW wil dat er voor gebruiks- en onderhoudsvriendelijke materialen wordt 

gekozen. 

 

Op 1 januari 2014 zijn er 142 woningen met E, F of G-label, dit is gelijk aan 3,25% van het geheel. In 

het project Chaletwoningen hebben 88 woningen een E, F of G-label. 
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Doelstelling beleidsplan: 

 We besparen in 2017 40% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2000. 

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

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

overtreffen. 

Acties begroting:  

We besparen gemiddeld 38% aan gasverbruik per woning ten opzichte van 2000.  

In 2014 starten we met de modernisering van de Chaletwoningen. De resultaten hiervan zijn pas in 

2015 zichtbaar na oplevering van de woningen. We bouwen in 2014 37 energiezuinige 

nieuwbouwwoningen in de Gilden. Daarnaast plaatsen we in woningen dubbelglas, isoleren we daken 

en vervangen we HR-ketels door ketels met een hoger rendement. Hierdoor halen we een gemiddelde 

besparing van 38 procent aan gasverbruik ten opzichte van 2000. Ten opzichte van 2008 besparen 

we gemiddeld ruim 23 procent aan gasverbruik per woning.  

 

Er wordt project specifiek gekeken naar mogelijke energiebesparende maatregelen. 

De Sociaal Economische Raad heeft een nationaal energieakkoord ontwikkeld dat moet leiden tot een 

robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid, dat uitmondt in een betrouwbare, betaalbare 

en schone energievoorziening.  

Vanuit het energieakkoord stelt de overheid twee keer 200 miljoen euro in 2018 en 2019 beschikbaar 

voor energiebesparende maatregelen in de sociale huursector. Begrotingstechnisch is het voor het 

kabinet gunstiger om de bedragen, na deze kabinetsperiode vrij te laten vallen. Echter om de 

investeringen nu te stimuleren wordt er naar gestreefd dat het geld reeds in 2014 en 2015 wordt 

voorgefinancierd. Doel is aldus investeringsruimte te creëren.  

OFW kijkt welke extra mogelijkheden dit biedt om te investeren in het energiezuiniger maken van haar 

woningen. We volgen de ontwikkelingen rond het energieakkoord. En we kijken of dit akkoord 

mogelijkheden biedt voor toekomstige projecten. 

Doelstelling beleidsplan: 

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

van de huidige methode van berekenen en certificeren.  

Actie begroting: 

We gaan verder met het verbeteren van ons gemiddelde energielabel. 

Voor onze huurders is het belangrijk dat de totale woonlasten beperkt worden en dat ze passen bij het 

inkomensniveau. Een wezenlijk deel van de woonlasten is de huur, maar ook de energiekosten zijn 

hier onderdeel van. Door de hoge energiekosten bepalen deze steeds meer of een woning goedkoop 

of duur te bewonen is, omdat de huren minder ver uiteenlopen dan de energiekosten. De stookkosten 

voor een woning met een energielabel A/B schelen aanzienlijk met die van een energielabel E/F/G. 

Bovendien bestaat er wel huurtoeslag, maar geen energietoeslag.  

 

Om wonen nu, maar met name, in de toekomst betaalbaar te houden voor onze primaire doelgroep, is 

het essentieel om het energieverbruik in de woningen laag te houden. In 2014 starten we met de 

modernisering van de 135 Chaletwoningen. Nadat deze woningen in 2015 zijn opgeleverd, gaat ons 

gemiddelde energielabel van een C-label naar een B-label. OFW heeft hiermee een groot aanbod van 

woningen met een groen energielabel. 

Doelstelling beleidsplan: 

Alle nieuwbouwprojecten die wij nu gaan ontwikkelen, hebben maximaal een 

energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,4. Door het toepassen van duurzame energieopwekking 

kunnen we onze nieuwbouw direct bij de bouw of in de toekomst energieneutraal (voor gebouw 

gebonden energie) maken.  
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Actie begroting: 

We realiseren 37 huurwoningen in De Gilden 2
e
 fase, aan de Schietlood en Voegspijker. 

In 2014 realiseren we in de tweede fase van nieuwbouwwijk De Gilden aan de Schietlood 13 

woningen en aan de Voegspijker 24 woningen. Dit is de derde en laatste fase van in totaal 76 

nieuwbouwwoningen in de sociale huur. Deze woningen hebben een EPC van 0,36-0,46. Niet alle 

woningen hebben een EPC onder de 0,4 omdat het project ontwikkeld is voordat het beleidsplan is 

vastgesteld. 

Doelstelling beleidsplan: 

We ontwikkelen beleid voor duurzame afwegingen bij materiaalkeuzes. 

Actie begroting: 

We oriënteren ons op welke handvatten bijdragen aan duurzame afwegingen op het gebied van 

materialisering. 

We oriënteren ons op systemen, vergelijkbaar met het energielabel, die in beeld brengen welke 

materialen in eenzelfde productgroep duurzamer zijn dan de ander. Door middel van energielabels 

voor bijvoorbeeld bouwmaterialen, kunnen we nog beter duurzame afwegingen maken bij 

modernisering- of nieuwbouwprojecten.  

 

Voor zover we dit nu al inzichtelijk hebben, is hier nog maar zeer beperkt aanbod voor. Indien dit 

daadwerkelijk het geval is, proberen we ook marktpartijen te stimuleren om hier systemen voor te 

ontwikkelen. 

Doelstelling beleidsplan: 

We doen een studie naar een geschikt energieconcept voor energie neutrale woningen (voor gebouw 

gebonden energie) die een gezond binnenklimaat hebben en minder kritisch zijn voor 

bewonersgedrag. 

Actie begroting: 

We oriënteren ons op haalbare en geschikte energieconcepten. 

Elk project is uniek waardoor ook bij elk project in voorbereiding individueel wordt bekeken welk 

energieconcept het meest geschikt is. We hanteren het uitgangspunt dat alle woningen binnen een 

moderniseringsproject minimaal een B-label krijgen, maar we streven naar een A-label. 

 

Bij het moderniseren hanteren we het Trias Energetica-principe. Door een goed isolerende buitenschil 

toe te passen, worden de energieverliezen beperkt. Alle energie/warmte die niet wordt verloren, hoeft 

immers niet meer te worden opgewekt. De energie die vervolgens toch nog moet worden opgewekt, is 

bij voorkeur duurzaam opgewekte energie. Is het nog niet mogelijk de energievraag volledig te dekken 

met duurzame energie, dan wordt er gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen, maar met gebruik van 

moderne cv- ketels of andere installaties met hoge rendementen.  

In de praktijk komt het er meestal op neer dat we eerst bouwkundig de woningen duurzamer maken 

en vervolgens installatietechnisch. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheid om in de 

toekomst duurzame energieopwekkende installaties aan te kunnen leggen. 
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Doelstelling beleidsplan: 

We geven huurders verdere voorlichting over het gebruik van duurzame installaties en hoe ze 

energiezuinige woningen moeten bewonen en we stimuleren energiebewust woongedrag. 

Acties begroting 

We besteden aandacht aan energiebesparend woongedrag waarbij we starten met een 

verbetertraject rondom voorlichting over duurzame installaties bij nieuwe verhuringen. 

In 2014 worden de bewoners van de 76 (52+24) woningen in De Gilden geïnformeerd over de 

duurzame installatie door middel van specifieke individuele voorlichtingsmomenten. 

 

Daarnaast starten we met het nog beter persoonlijk voorlichten van nieuwe bewoners en het op de 

juiste wijze documenteren van gebruikershandleidingen. We starten een verbeteringstraject om ook bij 

nieuwe verhuringen, nieuwe huurders voldoende op de hoogte te brengen van de werking van hun 

duurzame installaties, zodat het gebruikersgedrag het energiebesparend woongedrag niet in de weg 

zit. 
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6 DUURZAME ORGANISATIE 

6.1 Duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers 

Onze ambities zijn: 

 Het behouden van een goede werkomgeving met ontplooiingsmogelijkheden voor onze 

medewerkers. 

 Blijvend kunnen beschikken over voldoende (toekomstig) gekwalificeerde medewerkers. 

 Onze medewerkers kunnen en willen in een veranderende omgeving op een betrokken, efficiënte 

en kwalitatief goede wijze hun werkzaamheden uitoefenen en investeren in hun eigen 

employability. 

Doelstellingen beleidsplan: 

 We streven naar continuïteit van de organisatie en behoud van werkgelegenheid van de vaste 

kern van medewerkers. Wij passen de organisatie aan op externe ontwikkelingen. Voorwaarde is 

dat de organisatie efficiënt blijft werken. 

 Medewerkers zijn flexibel en breed inzetbaar in een veranderende organisatie.  

 We bieden medewerkers de veiligheid en de ruimte voor initiatief en creativiteit en kansen om zich 

verder te ontwikkelen binnen hun huidige of andere functie.  

 We streven een goede samenstelling van de zelfsturende teams na waarin medewerkers elkaar 

aanvullen. Daarbij hebben we aandacht voor de aspecten kennis, houding, gedrag en 

vaardigheden van medewerkers.  

Actie begroting: 

We stellen een opleidingsplan op en geven hier uitvoering aan. 

Om onze missie te kunnen blijven vervullen, vinden we het erg belangrijk dat de medewerkers en de 

teams die OFW vormen zich blijven ontwikkelen. Zoals ieder jaar stellen we daarom een 

(bedrijfsbreed) opleidingsplan op en geven daar uitvoering aan. Het opleidingsbudget blijft gelijk aan 

voorgaande jaren. 

Bij het opleiden en ontwikkelen gaat het bijvoorbeeld om het verkrijgen van vakkennis, training van 

diverse vaardigheden, borgen van kennis en werkprocessen, veilig werken, samenwerken en 

resultaatgericht werken. 

We houden rekening met interne en externe ontwikkelingen (zoals efficiënt en klantgericht werken, de 

mogelijkheden van ICT-toepassingen, gevolgen van het Rijksbeleid). Dit brengt mee dat teams en 

medewerkers nieuwe en/of andere werkzaamheden (gaan) verrichten. We faciliteren medewerkers in 

deze ontwikkelingen en bieden opleidingsmogelijkheden. 

In het opleidingsplan worden onder meer opgenomen: een herhalingstraining service-onderhoud en 

bevrijden van personen uit liften; een herhalingstraining voor alle medewerkers die opgeleid zijn als 

Voldoende Onderricht Persoon om diverse elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren volgens 

de NEN 3140 norm; opleiding en training van de medewerkers van het KCC, het bewust 

maken/zijn/blijven van integer handelen en de dilemma’s die daarbij naar voren kunnen komen, in 

company training om bij te blijven op voor woningcorporaties relevante juridische onderwerpen, zoals 

de warmtewet, herziening woningwet en de nieuwe omgevingswet. 

Doelstelling beleidsplan: 

We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

Actie begroting: 

We starten de ontwikkeling van team ‘Veiligheid’. 

We ontwikkelen met een aantal medewerkers een zelfsturend team ‘Veiligheid’. Dit team draagt zorg 

voor een veilige en gezonde werkomgeving die voldoet aan de eisen die de Arbo regelgeving stelt. 
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Actie begroting: 

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

aanbevelingen. 

In de eerste helft van 2014 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We gaan aan 

de slag met de aanbevelingen die daaruit volgen. 

6.2 Efficiënte bedrijfsprocessen & continue ontwikkeling en innovatie 

Onze ambities zijn: 

 In één keer goed, zonder (veel) schakels, maar wel integer en controleerbaar. 

 We zijn alert op de ontwikkelingen in de samenleving, techniek, wet- en regelgeving en spelen 

daarop in door continu te ontwikkelen en te vernieuwen. 

Doelstelling beleidsplan: 

We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met oog voor 

people, planet, profit.  

Actie begroting:  

We ronden de actualisering van ons organisatieontwikkelplan af. 

We ronden in 2014 de actualisering van ons organisatieontwikkelplan af. Het huidige 

organisatieontwikkelplan is van december 2008 en wordt nu geactualiseerd. In 2013 zijn we gestart 

met het actualiseren van het organisatieontwikkelplan (in het jaarverslag van 2012 leest u de evaluatie 

van het huidige organisatieontwikkelplan).  

 

In het organisatieontwikkelplan werken we nader uit hoe en op welke wijze we als organisatie verder 

invulling willen geven aan de ambities en doelstellingen, zoals die geformuleerd zijn in ons beleidsplan 

2012-2017. In het plan worden daartoe, naast een samenvatting van het personeelsbeleid en de 

organisatiestructuur en – cultuur van OFW, diverse hoofdprojecten en verbetermogelijkheden 

opgenomen. Een paar voorbeelden van die hoofdprojecten/verbetermogelijkheden zijn: het KCC, het 

ineen schuiven van primaire en ondersteunende processen, klachtenmanagement, de inzet van ICT 

en de meerjarenonderhoudsplanning.  

Actie begroting: 

We werken aan het papierloos maken van ons verhuisproces. 

Door gebruik te maken van ICT willen we het verhuisproces zodanig inrichten, dat hierbij geen fysiek 

verhuisdossier meer noodzakelijk is. Nu worden al veel gegevens uit het primaire systeem 

gedownload en voor de verhuisinspectie aangewend. De uitdaging is om dit proces geheel 

geautomatiseerd uit te voeren.  

Actie begroting: 

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

bevoorradingsproces van de servicemedewerkers. 

We onderzoeken of we het logistieke proces rond onderhoud verder kunnen verbeteren en of het 

efficiënt is om hier ketenpartners bij in te schakelen.  

Actie begroting: 

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

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

OFW heeft een aantal technische energie-installaties (zoals een warmte-koudeopslag, WKO) in haar 

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

installaties exploiteren en beheren we.  

 

De werkprocessen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van onze WKO’s willen we 

structureel verankeren in de overige werkprocessen (door middel van de ‘Brown Paper’-methode). We 

betrekken daarbij de consequenties van de nieuwe Warmtewet die per 1-1-2014 ingaat.  
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Doelstelling beleidsplan: 

We oriënteren ons op innovatie- en vernieuwingsprocessen. 

Actie begroting:  

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

Platform31/Energiesprong voeren het zogenaamde Stroomversnellingsproject uit. Een initiatief waarbij 

een aantal grote corporaties en vier grote bouwondernemingen zich hebben geconformeerd om in 

eerste instantie 11.000 woningen naar het niveau ‘energienota-loos’ te renoveren. Uitgangspunt is dat 

voor huurders de woonkosten (een combinatie van huur en energieservice) meestal gelijk blijven. 

Huurders betalen hun energiekosten aan de corporatie, die investeren dat geld in renovatie en de 

bouwondernemingen leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten. Het project 

moet nog verder uitgewerkt worden. 

 

Het is de bedoeling dat er na de eerste 11.000 woningen een schaalvergroting plaatsvindt naar 

100.000 woningen. We volgen de ontwikkeling, nadere uitwerking en resultaten om vervolgens te 

bekijken of we mogelijk bij de opschaling aansluiten met een renovatieproject. 

6.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Onze ambities zijn: 

 Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons handelen. In onze beleidskeuzes, 

bedrijfsvoering en besluitvorming houden we rekening met het (lange termijn) effect ervan op 

mens, milieu en maatschappij. 

 We vergroten de interne bewustwording van duurzaamheid, zodat dit extern kan worden 

uitgedragen. 

Doelstelling beleidsplan: 

We besteden aandacht aan de aspecten ‘people, planet, profit’ als we inkopen en aanbesteden. 

Actie begroting: 

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

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

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

en regelgeving in acht.  

In 2014 actualiseren we ons inkoop- en aanbestedingsstatuut. We nemen de (integrale) 

bouworganisatievorm ‘design & build’ (als doorontwikkeling van de prijsvraagaanbesteding) erin op. 

Ook werken we de selectiecriteria met betrekking tot de sociaal-culturele en ecologische aspecten bij 

inkopen en aanbesteden verder uit in het statuut. Naast de financiële aspecten spelen deze aspecten 

een belangrijke rol in de duurzame besluitvorming die we hanteren bij OFW. We nemen bij het 

actualiseren de nieuwe aanbestedingswet- en regelgeving in acht. 

Doelstelling beleidsplan: 

We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

 

Actie begroting: 

We bieden aan minimaal acht personen een (afstudeer)stageplaats. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor ons in dat we een sociaal verantwoord 

werkklimaat hebben, waarin we (onder andere) stage- en werkervaringsmogelijkheden bieden. We 

bieden daarom in 2014 aan minimaal acht personen de kans om praktijkervaring op te doen in de 

vorm van een stage, dan wel een afstudeerstage/-onderzoek. 
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Actie begroting: 

We realiseren jaarlijks drie leerwerkplaatsen. 

We realiseren conform het convenant ‘Bouwvolume voor Opleidingen’ jaarlijks  

 drie leerwerkplaatsen voor niveau twee en drie en  

 één à twee stageplekken voor Bol niveau vier studenten uit Flevoland. 

In 2010 hebben alle bij de bouwsector betrokken partijen in Flevoland (alle Flevolandse gemeenten, 

de Provincie, bouwondernemingen en alle Flevolandse corporaties) dit convenant ondertekend om in 

de toekomst over voldoende opgeleid personeel in de bouwsector te kunnen beschikken. 

6.4 Good governance 

Good governance betekent voor ons: kwaliteit van bestuur, intern toezicht en externe legitimatie. In 

onze beleidskeuzes en duurzame besluitvorming speelt daarom de samenhang tussen en afweging 

van onze volkshuisvestelijke doelstellingen, de belangen van stakeholders, het (maatschappelijk) 

rendement en de risico’s een belangrijke rol.  

We vinden het belangrijk dat we onze bestuurs- en toezichtstructuur goed hebben ingericht en waar 

mogelijk of noodzakelijk verbeteren we. We zijn transparant en blijven inspanningen verrichten om 

onze integriteit te waarborgen. 

 

Onze ambitie is: 

 De kwaliteit van de besturing, van het toezicht en van de externe legitimatie is van dien aard dat 

goed maatschappelijk presteren geborgd is. 

Doelstelling beleidsplan: 

We handelen en verantwoorden ons conform de regels van good governance. 

 

Actie begroting: 

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

In december 2013 wordt het visitatierapport opgeleverd. In 2014 gaan we aan de slag met de 

aanbevelingen die de visitatiecommissie doet in het rapport. 

We laten onszelf, conform de Governancecode voor woningcorporaties, eens per vier jaar met behulp 

van een visitatie door de ‘maatschappij’ beoordelen. Daarmee wordt zichtbaar gemaakt wat we 

hebben gepresteerd en wordt ons een spiegel voorgehouden die bijdraagt aan ons leer- en 

verbetertraject. In 2013 heeft voor de derde keer een visitatie plaatsgevonden bij OFW.  

Actie begroting: 

Het oordeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is op alle 

onderdelen (financiële positie, naleving van wet- en regelgeving en governance) voldoende. 

Ieder jaar worden woningcorporaties door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties beoordeeld op de financiële positie, naleving van wet- en regelgeving en 

governance. We streven ernaar om dit oordeel op alle onderdelen voldoende te laten zijn. 

6.5 Maatschappelijke verankering 

Onze ambities zijn: 

 We zijn bekend met de visie en werkwijze van de verschillende belanghouders en kennen 

daarmee de (lokale) maatschappelijke agenda. 

 We zijn een lokaal verankerde samenwerkingspartner die graag vanuit haar kernkwaliteiten 

samenwerkt om zo de samenleving te versterken.  

 We dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en ervaring op het brede terrein waarop je als 

woningcorporatie werkzaam bent. 

 We geven inzicht in de wijze waarop we met de maatschappelijk verkregen middelen onze 

maatschappelijke opdracht vervullen. 
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Doelstelling beleidsplan: 

We hebben structureel overleg met onze belanghouders en werken goed samen aan gezamenlijk 

gedragen oplossingen. 

Actie begroting:  

We organiseren het jaarlijkse overleg met onze belanghebbenden. 

In het voorjaar van 2014 organiseren we het jaarlijks overleg met onze belanghebbenden. Al sinds 

2007 organiseren we ieder jaar een stakeholdersbijeenkomst. Het geeft ons de kans om van onze 

belanghebbenden te horen of we als maatschappelijk ondernemer de goede dingen doen en of we die 

goed doen.  

 

De afgelopen jaren vond de bijeenkomst steeds plaats in het najaar. Besloten is om (eenmalig) de 

stakeholdersbijeenkomst van het najaar 2013 te verplaatsen naar het voorjaar van 2014, zodat de 

uitkomsten van de visitatie
1
 kunnen worden toegelicht aan de stakeholders. Dit moet wel interessante  

informatie voor de stakeholders zijn (het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de aanbevelingen van de 

visitatiecommissie met name betrekking hebben op de interne organisatie van OFW). Naast de 

uitkomsten van de visitatie is een ander, nog nader te bepalen, thema onderwerp van gesprek tijdens 

dit stakeholdersoverleg. 

 

Aan de stakeholders wordt na afloop van de bijeenkomst gevraagd welke frequentie en welk moment 

in het jaar vervolgens hun voorkeur heeft voor een stakeholdersbijeenkomst. 

6.6 Gezonde financiële basis 

Onze ambitie is: 

 Binnen de gestelde financiële randvoorwaarden realiseren we zo optimaal mogelijk onze 

volkshuisvestelijke ambities en doelstellingen. 

Doelstelling beleidsplan:  

We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn gewaarborgd 

is.  

Actie begroting: 

We monitoren of we aan de criteria van het WSW en CFV voldoen en sturen zo nodig bij. 

In het cijfermatige deel van deze begroting geven we een overzicht van de beoordelingscriteria van 

het WSW.  

 

In het oordeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de beoordeling van 

de financiële continuïteit door het CFV opgenomen
2
. Vooraf is niet goed aan te geven of we aan de 

criteria waarop het oordeel van het CFV is gebaseerd voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om de 

uniformering van de bedrijfswaarde en de wijze waarop diverse risico’s door het CFV worden 

gewaardeerd/gewogen.  

Doelstelling beleidsplan:  

We zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociaal ondernemerschap worden geïdentificeerd, 

zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

  

                                                      
1
 Het visitatierapport wordt in december 2013 opgeleverd. Zie ook de actie: “We gaan aan de slag met de 

aanbevelingen uit het visitatierapport”. 

 
2
 Zie ook de actie: Het oordeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is op alle 

onderdelen (financiële positie, naleving van wet- en regelgeving en governance) voldoende. 

 



 

29 

Actie begroting: 

We stellen een treasuryjaarplan op. 

In 2014 stellen we, evenals in voorgaande jaren, een treasuryjaarplan op. In dit treasuryjaarplan 

beschrijven we het voorgenomen treasurybeleid en de operationele treasury-activiteiten in 2014. In 

het treasuryjaarplan staat het volume vermeld tot welk bedrag dat jaar geldleningen kunnen worden 

aangetrokken. Het plan is gebaseerd op de laatste (meerjaren)begroting. In de kwartaalrapportages 

rapporteren we over de genomen treasurymaatregelen en -activiteiten. 

 

In 2013 hebben we ons treasurystatuut (uit 2003) herzien (onder andere door veranderde regelgeving 

met betrekking tot derivaten). Het treasurystatuut heeft tot doel een objectieve en transparante 

verantwoording vooraf en achteraf mogelijk te maken, middels een formeel kader waarbinnen de 

treasury-activiteiten binnen OFW dienen plaats te vinden.  

Actie begroting: 

De huurderving van woningen (exclusief leegstand vanwege verkoop en herstructurering) 

bedraagt maximaal 1 procent. 

We geven in de kwartaalrapportages en het jaarverslag inzicht in de ontwikkeling van dit percentage. 

Vanaf 1 januari 2013 moet OFW, net als de andere corporaties, de inkomens van nieuwe huurders 

beoordelen aan de hand van een IB60-formulier (inkomenstoets). Dit IB60-formulier wordt door de 

Belastingdienst verstrekt, wat over het algemeen meerdere weken duurt. Hierdoor ontstaat vertraging 

in het verhuurproces (aansluitend verhuren), waardoor er huurderving kan ontstaan. Het is dan ook 

een belangrijk aandachtspunt om binnen de gestelde norm te blijven.  

 

Daarnaast hebben ‘na’-moderniseringen een langere leegstand van woningen tot gevolg (en daarmee 

huurderving). Ook van invloed op de huurderving is dat er minder vraag naar bijvoorbeeld garages en 

zit/slaapkamers is. Om derving als gevolg hiervan te beperken, heeft OFW in 2013 maatregelen 

genomen (bijvoorbeeld verkoop van garages en doelgroepwijziging). De uitwerking van de 

maatregelen volgen we.  

Doelstelling beleidsplan:  

In onze bedrijfsvoering zijn we efficiënter dan het gemiddelde van de corporatiesector. 

Actie begroting: 

Onze bedrijfslasten zijn efficiënter dan het landelijk gemiddelde en bedragen maximaal 1.177 

euro per verhuureenheid. 

Dit bedrag is inclusief leefbaarheidsuitgaven. In het cijfermatige deel van deze begroting gaan we 

nader in op de beschikbare budgetten. 
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7 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOORRAAD EN NIEUWBOUW 

De strategie voor de bestaande woningvoorraad van OFW en de ambities met betrekking tot de 

nieuwbouw staan verwoord in het Strategisch Beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’ van 2007.  

 

In het in 2014 te actualiseren ‘Strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw’ formuleren wij hoe in 

de toekomst ons woningbezit er uit moet zien. De kwaliteit van de woningen, de leefbaarheid van de 

wijk, de hoeveelheid woningen, de soort woningen, te verkopen woningen, het wooncomfort en het 

energieverbruik van onze woningen zijn allemaal onderwerpen waarvoor wij beleid willen opstellen. Dit 

om ervoor te zorgen dat wij ook in de toekomst voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen 

beschikbaar hebben voor onze doelgroep.  

 

Om een goed beeld te krijgen van de toekomstige behoefte doen wij onderzoek naar de huidige vraag 

en vraagontwikkeling en kijken wij naar trends en landelijke prognoses. Op deze wijze proberen wij 

een beeld te krijgen van de woningmarkt nu en in de toekomst. Niet alleen qua aantallen woningen 

maar zeker ook of wij het juiste product hebben voor de toekomstige vraag van onze (toekomstige) 

huurders. Hiertoe maken we een analyse van de wachtlijst van onze eigen woningzoekenden. Ook 

maken we gebruik van de uitkomsten van het onderzoek op basis van het piramidemodel naar de 

vraag naar en het aanbod van woningen die geschikt zijn voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 

En we kijken naar de ontwikkelingen op de woningmarkt, zowel op landelijk als lokaal niveau. Tevens 

betrekken we de effecten van het scheiden van wonen en zorg bij onze analyse. De resultaten van de 

Lemonmeting uit 2014 over hoe bewoners de leefbaarheid ervaren zijn ook van belang. 

 

We voeren een analyse uit naar de kwaliteit van onze woningen. Hoe is de technische en 

energetische kwaliteit van onze woningen? Past deze nog bij de wensen en eisen van onze huurders? 

Het afmaken van de moderniseringen van de jaren zestig/ begin jaren zeventig woningen is een 

belangrijk aandachtspunt. Ook denken we na over de aanpak van woningen die gebouwd zijn tussen 

1973 en 1980 en die binnen afzienbare tijd groot onderhoud nodig hebben. In welke mate is een 

integrale aanpak hiervoor gewenst? 

 

De betaalbaarheid van het wonen en het effect van energiebesparing op de woonlasten zijn 

belangrijke aandachtspunten bij strategisch voorraadbeheer. Het streven is om de woningvoorraad 

energieneutraal te laten zijn in 2030. Welke maatregelen zijn hiervoor nodig? Kunnen deze 

maatregelen gecombineerd worden met (groot) onderhoud? Hoe passen deze maatregelen in de 

bredere context rond duurzaamheid?  

 

Gezien de beperkte investeringsmogelijkheden zal OFW scherpe keuzes moeten maken. Prioriteiten 

tussen nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van de woningvoorraad, het huurbeleid en het 

aflossen van leningen moeten worden gesteld. Onze stakeholders, met name de gemeente en de 

Huurders Belangen Vereniging hebben nu al aangegeven graag betrokken te worden bij deze 

afwegingen. 
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De realisatie van de afgelopen jaren en de planning tot en met 2017 staan in het volgende overzicht 

weergegeven.  

 

 REALISATIE   PLANNING*  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014 2015 2016 2017 

 

            Totaal         

Moderniseren 0 156 113 168 52 190   0 137 95 48 

(centrumwijken)             679        

Planvorming            0   0 0 0 0 

 

            0         

Sloop  6 4 0 13 0 0   0 0 0 0 

(& nieuwbouw)             23         

Nieuwbouw huur 136 103 73 0 56 39   37 0 0 10** 

 

            420         

Nieuwbouw koop 30 0 22 0 28 0   0 0 0 0 

(ook zorg en sociale koop)      80     

      Studenten+jong. 16 14 0 0 0 0   0 0 0 0 
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Zorg+voorzien.   93 112 0 1 1   0 0 0 25 
    

       

207 

    
    

 

* aantallen zijn gebaseerd op verwachte moment van oplevering 

Vanaf volgend jaar staan de volgende projecten in de planning:  

Planning 

Modernisering Nieuwbouw huur Zorg & voorzieningen 

Chaletwoningen De Gilden: Druivenpers, 

Schietlood en Voegspijker 

Appartementen WoonArk** 

Greente Zuid   

Spelwijk   

 

** We gaan bij het actualiseren van ons Strategisch Beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’ na welke 

nieuwbouwinvestering volkshuisvestelijk en qua marktvraag urgent is. Ook wordt daarbij gekeken naar 

de bedrijfseconomische randvoorwaarden. Eventueel vrije bestedingsruimte kan naast investeren in 

nieuwbouw ook worden aangewend om de mate van huurverhoging (en daarmee de betaalbaarheid) 

te beïnvloeden, extra af te lossen op leningen en ten behoeve van verduurzaming en investeringen in 

de kwaliteit van het bestaande bezit. 
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8 PROJECTEN 

Overzicht projecten in voorbereiding en uitvoering 

 

Nieuwbouw huur 

De Gilden Druivenpers, Schietlood en Voegspijker te Dronten  

Ontwikkeling van 76 eengezinswoningen verspreid over de tweede fase van deze wijk.  

De 76 woningen worden gerealiseerd in 3 fases: 

 

 Fase 1: 26 woningen aan de Druivenpers (26 van het type 4,80), 

 Fase 2: 26 woningen aan het Schietlood (26 van het type 4,80), 

 Fase 3: 24 woningen aan de Voegspijker (16 van het type 4,80 en 8 van het type 5,40). 

 

In 2013 is gestart met de uitvoering van alle drie de fases. In september en oktober 2013 zijn de 26 

woningen aan de Druivenpers opgeleverd en in november 2013 worden er 13 woningen aan het 

Schietlood opgeleverd. In 2014 worden de overige 37 woningen aan het Schietlood en Voegspijker 

opgeleverd. 

 

Er worden twee woningtypes gerealiseerd. Een type 5,40 met standaard drie slaapkamers en een 

type 4,80 met standaard twee slaapkamers maar met de mogelijkheid om een derde slaapkamer te 

realiseren op zolder. Tijdens de keuzeavonden hebben de bewoners een persoonlijk tintje aan de 

woning kunnen geven. Er was de mogelijkheid de kleurkeuzes van tegels en keuken op te geven. 

Daarnaast heeft men een aantal opties kunnen kiezen, zoals extra: keukenkastjes, aansluitpunten 

voor televisie en telefoon en stopcontacten. Voor deze opties geldt een meerprijs.  

 

De woningen voldoen allemaal aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

De tekeningen van deze woningen zijn door VACpunt Wonen (ten aanzien van de gebruikskwaliteit) 

beoordeeld. De door VACpunt Wonen gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het plan.  

 

Vanuit het vorige beleidsplan was de doelstelling geformuleerd dat minimaal de helft van de 

nieuwbouwprojecten een EPC-waarde van 0,6 of lager had. Hieraan voldoet dit plan. De ambitie is 

verhoogd in het beleidsplan 2012-2017. De nieuwe ambitie is een EPC van 0,4 of lager. De 

voorbereiding van dit nieuwbouwproject was al afgerond voordat het nieuwe beleid is vastgesteld. 

Hierdoor voldoet dit project niet geheel aan de nieuwe norm. De woningen in de Gilden zijn nog 

steeds zeer duurzaam gebouwd met een EPC tussen de 0,38 en 0,48. 

 

Met aannemersbedrijf Bramer B.V. is een aantal jaren geleden een bouwteam opgestart vanwege de 

grondpositie die aannemersbedrijf Bramer B.V. had in deze wijk. In eerste instantie bestond het 

project uit 118 woningen/appartementen. Op de hoeken van het bouwblok kwamen 

startersappartementen. Vanwege bezwaarschriften werd OFW, ondanks oorspronkelijke toezeggingen 

van de gemeente, genoodzaakt het plan aan te passen. Over de extra kosten wordt nog overlegd met 

de gemeente. Na herontwikkeling bestond het plan uit 98 woningen.  

 

Een deel van de grond voor de bouw van 22 woningen diende OFW te verwerven van 

aannemersbedrijf Groothuis uit Harbrinkhoek. Dit aannemersbedrijf is in 2012 failliet verklaard. Dit 

betekende dat de curator opnieuw naar de principeafspraken over de aankoop van de grond ging 

kijken. In die periode werden de kabinetsplannen van Rutte II bekend. We hebben toen besloten de 

koop van de grond en de realisatie van deze woningen niet door te zetten. Het aantal te bouwen 

woningen is daarop aangepast naar 76.  
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Doelgroep:  gezinnen  

Planning: de bouw is in het najaar 2012 gestart, de eerste woningen zijn in september 

2013 opgeleverd, de laatste woningen worden, naar verwachting, mei 2014 

opgeleverd. 

Architect:  Architectenbureau Kristinsson  

Aannemer:  Bramer bv 

EPC:   0,38 – 0,48  

Leerlingen:   2 leerlingen uit Flevoland  

 

Modernisering 

 

Chaletwoningen in Dronten  

Schouwstraat, Koggestraat, Klipperstraat, Boeierstraat, Karveelstraat, Hoogaarsstraat en een 

gedeelte van de Oost en Lijzijde 

De Chaletwoningen zijn de eerste woningen van Dronten. Ze liggen naast het centrum en in het 

woonservicegebied de Regenboog-WoonArk. Een blok woningen aan de Lijzijde is door de gemeente 

tot gemeentelijk monument benoemd. Bij de modernisering moet hier rekening mee worden 

gehouden.   

 

Met de gemeente was afgesproken dat voor deze wijk een wijkontwikkelingsplan zou worden 

opgesteld. Qua gemeentelijke planning kon dit worden opgepakt nadat de voorbereiding voor het 

wijkontwikkelingsplan voor de Lucernehof was afgerond. Inmiddels heeft de gemeente laten weten 

geen middelen meer ter beschikking te hebben voor het openbaar gebied. 

 

OFW geeft dit project hoge prioriteit ondanks de heffing van kabinet Rutte II. Wel zoeken wij naar een 

goedkopere variant, dan bij eerdere moderniseringsplannen is gerealiseerd. Het strategisch label 

planvorming is komen te vervallen voor deze woningen en is veranderd in het label modernisering.  

 

We hebben een probleemanalyse opgesteld voor de woningen. Met behulp van de inbreng van de 

bewoners(commissie) is de definitieve probleemanalyse vastgesteld. We zijn inmiddels gestart met de 

voorbereidingen voor een design & build aanbesteding. OFW verwacht hiermee de creativiteit en 

oplossingsgerichtheid van marktpartijen optimaal te benutten. Deze werkwijze is gekozen om tot een 

kwalitatief en economisch, zo optimaal mogelijk plan voor onze huurders, te komen. 

 

In deze wijk liggen ook een aantal koopwoningen. Bewoners van deze woningen kunnen meedoen 

met de modernisering. De gemeente verzorgt de communicatie met de kopers in algemene zin. 

 

Toekomstige projecten  

 

Greente Zuid in Swifterbant 

De woningen in het gebied tussen de Greente en de Zuidsingel in Swifterbant worden 

gemoderniseerd. Dit project hoort bij de afronding van de modernisering van de jaren ‘60 en begin 

jaren ‘70 woningen.  

Nu duidelijk is geworden dat een Woonservicegebied in Swifterbant niet in de buurt van de Zuidsingel 

wordt ontwikkeld, hebben we de woningen aan de Zuidsingel van het strategisch label “planvorming” 

gewijzigd in het label “modernisering”.  

Door de aangepaste investeringsruimte ten gevolge van overheidsingrepen, bekijken we de 

mogelijkheden om deze moderniseringen uit te voeren in een goedkopere variant dan bij eerdere 

moderniseringen is gerealiseerd. . Waarbij we met minder middelen toch zoveel mogelijk van de 

doelstellingen willen behalen. Ook in dit project besteden we nadrukkelijk aandacht aan 

duurzaamheid. We kijken onder andere ook of ervaringen met de (energie)notaloze woning voor (een 

deel) in dit project kunnen worden meegenomen. 

De uitvoering van dit project is gepland na de Chaletwoningen. Najaar 2014 wordt begonnen met de 

voorbereiding.  
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Spelwijk (Heraut, Blazoen) in Swifterbant 

Na afronding van de moderniseringen van de Chaletwoningen in Dronten en de Greente-Zuid in 

Swifterbant worden de woningen aan de Heraut en Blazoen in Swifterbant gemoderniseerd. Ook hier 

wordt dit uitgevoerd in een goedkopere variant dan bij eerdere moderniseringen. 

 

Diverse moderniseringen 

Tot en met 2017 wordt de modernisering van de jaren ‘60 en begin jaren ’70 woningen afgerond  

(Chaletwoningen, Greente Zuid en Spelwijk). Daarnaast is er nog een project uit die periode waar de 

modernisering zeer beperkt is uitgevoerd. Dit betreft de woningen aan de Spiegelstraat/Galjoenstraat 

in Dronten. Deze woningen zijn nog niet volledig voorzien van dak-, vloer- en spouwmuur isolatie. Ook 

is er onderhoud nodig. Er zijn daarnaast gemoderniseerde woningen die nog niet volledig zijn 

gemoderniseerd aan de binnenkant omdat de toenmalige huurder hieraan niet mee wilde werken. In 

de periode na 2017 proberen we de modernisering van deze woningen te complementeren, waarmee 

de modernisering van de jaren ’60 en begin jaren ’70 woningen volledig kan worden afgerond.  

 

De woningen die gebouwd zijn tussen 1973 en 1980 zullen naar verwachting groot onderhoud nodig 

hebben. Deze groep woningen zijn dan 40 jaar oud. In het “Strategisch beleidsplan Voorraad en 

Nieuwbouw” omschrijven wij een aanpak voor deze groep woningen. Dit wordt een integrale aanpak 

waarbij aandacht wordt besteed aan de technische kwaliteit, de woonkwaliteit en de duurzaamheid 

van de woning. Ook zullen we onderzoeken in welke mate we rekening moeten houden met de 

aanwezigheid van asbest. De uitvoering van groot onderhoud aan deze woningen vindt plaats na 

afronding van de moderniseringen van de woningen uit de jaren ‘60 en begin ‘70.  

 

Mogelijke nieuwbouw  

Als gevolg van haar financiële positie, de verhuurdersheffing, saneringssteun en rekening houdend 

met een woningmarkt die in evenwicht is, heeft OFW haar geplande investeringen moeten herzien. 

Niet alles kan meer in dezelfde mate gelijktijdig. Er moet een scherpere afweging worden gemaakt 

tussen de kwaliteit van het woningbezit, nieuwbouw en het aflossen van leningen. 

 

De belangrijkste indicatoren voor ons om binnen de bedrijfseconomische randvoorwaarden, meer 

nieuwbouw te realiseren zijn: 

- Het aantrekken van de totale woningmarkt; 

- De feitelijke groei van de gemeente Dronten qua inwoneraantal; 

- De economische ontwikkeling van de gemeente Dronten (o.a. werkgelegenheid);  

- De ontwikkeling van de wachtlijsten voor huurwoningen (krapte) zowel kwantitatief als kwalitatief. 

 

Afhankelijk van deze indicatoren wordt er in meer of minder mate nieuwbouw ontwikkeld en 

gerealiseerd. OFW is bezig met het herzien van haar strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw. 

Ten behoeve van dit beleidsplan vinden er diverse onderzoeken plaats. De uitkomst van deze 

onderzoeken bepaalt in grote mate welke nieuwbouwprojecten we de komende jaren wensen te 

realiseren. Uiteraard is de planning van de daadwerkelijke realisatie vooral afhankelijk van de 

financiële middelen.    

 

Nieuwbouw 3
e
 fase woonservicegebied bij de WoonArk-Regenboog  

We hadden plannen ontwikkeld voor de bouw van vier appartementengebouwen naast het 

hoofdgebouw De WoonArk aan de Lijzijde in Dronten. Deze gebouwen zouden bestaan uit 48 

koopappartementen en 60 huurappartementen. De grond voor de huurappartementen is eigendom 

van OFW. Over de grond voor de koopappartementen zijn afspraken met de gemeente gemaakt. Als 

gevolg van besluitvorming in de gemeenteraad moest het plan in een laat stadium worden aangepast 

en werden de gebouwen een woonlaag lager. Over de kosten van planaanpassing en teveel betaalde 

grondkosten wordt nog met de gemeente gesproken.   

Het gewijzigde plan bestaat uit 40 koop en 50 huurappartementen. Nadat hier een bouwvergunning 

voor was verkregen is de markt aanzienlijk veranderd.  
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Dit geldt zeker voor de koop. Maar senioren zijn ook voorzichtig om te verhuizen naar een 

huurwoning. Er is onzekerheid over de ontwikkeling wonen en zorg. Mede door de gewijzigde 

financiële situatie hebben we onze plannen bij moeten stellen. Afhankelijk van de financiële situatie 

willen we één appartementsgebouw aan de Lijzijde, bestaande uit totaal 25 huurappartementen, 

bouwen in 2017, de planning voor de realisatie van de andere gebouwen is na die tijd. Voordat 

definitief besloten wordt tot uitvoering vindt een markttoets plaats en wordt het plan geactualiseerd 

naar de nieuwste inzichten. 

 

Het VACpunt Wonen heeft de plattegronden van de appartementen beoordeeld. De opmerkingen zijn 

verwerkt door de architect. De appartementen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en 

voldoen grotendeels aan Woonkeur basispakket woongebouw.  

 

Doelgroep: 65-plussers (met zorgvraag) 

Planning: één appartementsgebouw in overleg met de gemeente 2015 / 2016 

Architect: 19 Het Atelier architecten uit Zwolle 

EPC: 0,52 

 

Startersappartementen en kinderdagverblijf Dronten-West 

Nabij de nieuw te realiseren school De Dukdalf wordt een appartementengebouw van circa 42 

appartementen gerealiseerd in combinatie met een het kinderdagverblijf. 

Deze appartementen zijn bereikbaar voor starters en/ of jongeren. 

Het bestemmingsplan dient voor de realisatie van dit plan aangepast te worden. De 

bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding.  

 

Architect: Architectenbureau De Velde te Kampen 

 

Woonservicegebied Swifterbant 

In Swifterbant is de initiatiefgroep bezig om aan de hand van de rapportage van ICS adviseurs de 

haalbaarheid van de ontwikkeling van een woonservicegebied met een multifunctioneel centrum en 

appartementen te onderzoeken. Afhankelijk van de vraagontwikkeling zouden we een twintigtal 

appartementen in de sociale huur willen realiseren in dit gebied. 
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9 KENGETALLEN 

 Begroot 

2014 

Prognose 

2013 

Gerealiseerd 

*a) 2012 2011 2010 

Aantal verhuureenheden      

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.434 4.410 4.338 4.362 4.321 

Verkoop 20 15 13 16 35 

Sloop 0 0 0 13 0 

Aankoop 0 0 32 2 2 

Oplevering nieuwbouw *b)  37 39 53 3 74 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.451 4.434 4.410 4.338 4.362 

      

Verzorgingshuis 76 76 76 76 76 

Studenteneenheden 280 280 280 280 280 

Totaal overige woongebouwen 356 356 356 356 356 

      

Bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed 22 22 21 20 17 

Garages 170 170 170 172 173 

Totaal overige verhuureenheden 192 192 191 192 190 

      

Totaal verhuureenheden 4.999 4.982 4.957 4.886 4.908 

      

Balans en winst- en verliesrekening (€ 1.000)      

Eigen vermogen 25.395 24.984 23.069 19.779 18.143 

Huren (inclusief OFW Vastgoed Beheer BV)  

31.417 

 

29.984 

 

27.937 

 

27.311 

 

26.641 

Jaarresultaat na belastingen 411 1.915 4.256 1.636 1.658 

      

Algemeen      

1. Eigen vermogen einde boekjaar 

uitgedrukt in een percentage van de 

huren 

 

 

81% 

 

 

83% 

 

 

83% 

 

 

72% 

 

 

68% 

2. Eigen vermogen einde boekjaar per 

verhuureenheid 

 

5.080 

 

5.014 

 

4.653 

 

4.048 

 

3.697 

3. Solvabiliteit 8,3% 8,1% 7,6% 7,1% 6,7% 

4. ICR 1,7 1,8 - - - 

5. DSCR 1,5 1,6 - - - 

6. LTV (leningen versus bedrijfswaarde) - - 65% - - 

7. LTV (leningen versus WOZ-waarde) 46% 46% 43% 40% 37% 

8. Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde - - 37% 30% 28% 

 

 

*a) In de jaarrekening 2012 is een stelselwijziging doorgevoerd. Het effect op het eigen vermogen 

hiervan bedraagt 966.000 euro negatief.  

*b) In 2014 worden naar verwachting 37 huurwoningen, onderdeel van het project 76 woningen 

De Gilden fase II opgeleverd. Voor 31 december 2013 worden volgens planning 39 

huurwoningen van dit project opgeleverd. 
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10 UITGANGSPUNTEN 

10.1 Beoordeling door sectorinstituten  

Met ingang van 2013 is de beoordelingssystematiek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 

aangepast. Tot en met 2012 werd jaarlijks een afzonderlijk solvabiliteits- en continuïteitsoordeel door 

het CFV aan corporaties verstrekt. Met ingang van 2013 wordt een gecombineerd oordeel in het 

tweede halfjaar verstrekt. Het oordeel van het CFV van 2013 is ten tijde van het opstellen van deze 

begroting nog niet beschikbaar. Mondeling heeft het CFV wel aangegeven dat OFW een positief 

oordeel krijgt. 

 

Het WSW heeft aangekondigd dat zij haar beoordelingssystematiek met ingang van 2014 gaat 

wijzigen. Een belangrijk onderdeel van het beoordelingsproces is de risicoclassificatie. Bij deze 

classificatie wordt in drie categorieën een onderscheid gemaakt tussen corporaties: Categorie 1 

betreft corporaties met een geborgde schuld tot 250 miljoen euro. In categorie 2 vallen corporaties 

met een geborgde schuld van 250 miljoen tot 1 miljard euro. Categorie 3 is van toepassing bij 

corporaties met een geborgde schuld boven 1 miljard euro. 

 

De risicoclassificatie vindt met name plaats op basis van een aantal indicatoren. Deze indicatoren zijn: 

- ICR (interest coverage ratio) moet minimaal 1,4 zijn. De ICR betreft de verhouding tussen de 

operationele kasstromen voor rente en de rentelasten. De ICR geeft een indicatie van de 

mogelijkheid van de corporatie om stijgende rente op te kunnen vangen. 

- DSCR (debt service coverage ratio) moet minimaal 1,0 zijn. Dit betreft de aflossingsfictie van 

twee procent. De corporatie moet in staat zijn om vanuit de operationele kasstromen twee 

procent van de leningenportefeuille per jaar te kunnen aflossen. 

- De LTV (loan to value) moet 75 procent zijn. Tot nog toe werd bij de berekening van dit 

kengetal uitgegaan van de verhouding tussen de WOZ-waarde van het bezit en de 

langlopende schulden. Hiervoor werd een 50 procent maximumgrens gehanteerd. Bij de 

nieuwe beoordelingsmethodiek wordt uitgegaan van de verhouding bedrijfswaarde en de 

langlopende schulden.  

- De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde moet minimaal 20 procent bedragen. De 

solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (op basis van bedrijfswaarde) ten 

opzichte van het balanstotaal weer. De solvabiliteit geeft een indicatie van het vermogen om 

toekomstige risico’s/tegenvallers te kunnen opvangen. 

 

Afhankelijk van de risicoclassificatie, gebaseerd op de genoemde indicatoren, wordt een risicoscore 

bepaald. Aan de hand van de risicoscore in combinatie met de categorie (tot 250 miljoen euro, tussen     

250 miljoen euro en 1 miljard euro en boven 1 miljard euro) wordt de corporatie in een risicoklasse 

ingedeeld. De risicoklasse bepaalt onder welke voorwaarden de corporatie faciliteringsvolume krijgt 

toegekend. De risicoklassen zijn als volgt: 

- Groen; een corporatie krijgt faciliteringsvolume voor herfinanciering en groei van de 

leningenportefeuille.  

- Geel; een corporatie krijgt faciliteringsvolume voor herfinanciering. Bij groei van de 

leningenportefeuille vindt verificatie volgens een zwaar regiem plaats. Borging vindt dan plaats 

op basis van een individuele lening-aanvraag. 

- Rood; een corporatie krijgt niet op voorhand een faciliteringsvolume beschikbaar. Voor zowel 

herfinanciering als groei van de leningenportefeuille vindt een verificatie op basis van het 

zware regiem plaats.  

Door het WSW is aangegeven dat een aantal onderdelen van de nieuwe beoordelingsmethodiek in de 

komende periode nog verder uitgewerkt wordt.  
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De risicoclassificatie op basis van deze begroting en de meest recente gegevens is voor OFW als 

volgt: 

- ICR 

Volgens het kasstroomoverzicht 2014 (hoofdstuk 12 van deze begroting) bedraagt de ICR 1,7. 

Dit is als volgt berekend (x € 1.000).  

 

Operationele kasstromen 7.786 

Bij: rentelasten 10.506 

Operationele kastromen 

voor rentelasten (a) 

 

18.292 

  

Rentelasten (b) 10.506 

Verhouding (a ) : (b) 1,7 

Minimaal vereist WSW 1,4 

 

- DSCR 

Volgens het kasstroomoverzicht 2014 (hoofdstuk 12) bedraagt de DSCR 1,5. 

Dit is als volgt berekend (x € 1.000) 

 

Operationele kasstromen (a) 7.786 

  

Genormeerde aflossing (b) 5.244 

  

Verhouding (a) : (b) 1,5 

Minimaal vereist WSW 1,0 

 

- LTV 

De bedrijfswaarde per 31 december 2012 bedraagt volgens de jaarrekening 2012 397 miljoen 

euro. De leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2012 257 miljoen euro. De 

verhouding tussen de leningen ten opzichte van de bedrijfswaarde komt uit op 65 procent.  

In 2013 is het Educatief Centrum Biddinghuizen opgeleverd en worden naar verwachting 39 

woningen uit de tweede fase van de Gilden opgeleverd. Dit betekent een duidelijke toename 

van de bedrijfswaarde op totaalniveau in 2013. De leningenportefeuille neemt beperkt toe tot  

262 miljoen euro. Derhalve is de verwachting gerechtvaardigd dat de verhouding tussen de 

leningen en bedrijfswaarde niet ongunstiger wordt.  

 

De verhouding tussen de leningen en de WOZ-waarde is ultimo 2013 46 procent. Hierbij is 

rekening gehouden met een waardedaling van de WOZ-waarde in 2013 van vijf procent. De 

huidige grens die het WSW hiervoor hanteert, is een maximaal percentage van 50.  

 

- Solvabiliteit 

De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde conform de jaarrekening 2012 bedraagt ultimo 

2012 37 procent. Dit ligt duidelijk boven de ondergrens van 20 procent die het WSW gaat 

hanteren. 

 

De conclusie die uit deze eerste analyse getrokken kan worden, is dat OFW aan de nieuwe criteria 

van het WSW voldoet.  

10.2 Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2008 is de (fiscale) winst van OFW voor al haar activiteiten belast voor de 

vennootschapsbelasting. Stichting OFW, OFW Holding BV, OFW Projectontwikkeling BV en OFW 

Vastgoed Beheer BV vormen vanaf 1 januari 2008 een fiscale eenheid voor de 
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vennootschapsbelasting. In het kader van de invoering van de integrale vennootschapsbelastingplicht 

voor woningcorporaties per 1 januari 2008 is in overleg tussen de Belastingdienst, Aedes en een 

aantal corporaties een vaststellingsovereenkomst (VSO II) opgesteld. Deze vaststellingsovereenkomst 

is een nadere invulling van de wet op de vennootschapsbelasting op een aantal specifieke 

onderwerpen. OFW heeft deze vaststellingsovereenkomst ondertekend.  

 

De aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2011 zijn ingediend bij de Belastingdienst. De 

definitieve aanslagen 2006/2007, 2008 en 2009 zijn zonder correcties inmiddels opgelegd.  

OFW heeft in 2011 een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst afgesloten. Bij 

Horizontaal Toezicht gaat de Belastingdienst uit van gezamenlijke betrokkenheid van Belastingdienst 

en OFW in het fiscale proces. Bij Horizontaal Toezicht is er minder toezicht achteraf 

(boekenonderzoek) noodzakelijk. De Belastingdienst geeft snel zekerheid bij fiscale vraagstukken. 

 

De verschuldigde vennootschapsbelasting voor 2014 is als volgt berekend: 

 

(x € 1.000)  

Resultaat voor belastingen (bedrijfseconomisch) 411 

Bij: waardeverandering materiële vaste activa  670 

Af: woningverkopen bestaand bezit (vorming herinvesteringsreserve) 1.501 

Bij: afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 8.052 

Af: onderhoud begrepen in modernisering 2.856 

Af: overige verschillen 395 

Bij: sectorspecifieke heffingen (saneringssteun) 880 

Fiscale winst 5.261 

 

In het kader van het Horizontaal Toezicht heeft OFW een tweetal gesprekken met de Belastingdienst 

gevoerd in 2013. In deze gesprekken kwam onder andere de verdeling van onderhoud en verbetering 

bij moderniseringsprojecten aan de orde. Tot nog toe is bij moderniseringsprojecten een percentage 

van 72 procent voor onderhoud en 28 procent voor verbetering gehanteerd. Met de Belastingdienst is 

afgesproken dat aan de hand van een recent moderniseringsproject opnieuw een verdeling wordt 

opgesteld. 

 

In de bovenstaande berekening van de belastingdruk zijn we voorzichtigheidshalve van een verdeling 

van 50 procent voor onderhoud en 50 procent voor verbetering uitgegaan. Gezien de omvang van de 

moderniseringen bij OFW is dit van groot belang voor de fiscale winstberekening. Onderhoud kan 

namelijk rechtstreeks ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht. Verbeteringen aan vastgoed 

worden geactiveerd en kunnen niet direct ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht. Gezien 

de afschrijvingsbeperkingen op vastgoed kunnen deze verbeteringen in de toekomst maar beperkt of 

zelfs niet ten laste van de winst gebracht worden. 

 

Deze fiscale winst over 2014 kan worden gecompenseerd met in het verleden (vanaf 1 januari 2008) 

opgebouwde compensabele verliezen. Deze compensabele verliezen zijn als volgt: 

 

x € 1.000  Compensabele 

verliezen 

2008 (verlies) 621 

2009 (verlies) 7.123 

2010 (verlies) 8.259 

2011 (verlies 6.832 

2012 (verlies) 5.225 

2013 (winst) -4.767 

Totaal te compenseren t/m 2013 23.293 
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In de begroting 2014 is een bedrag van 38.000 euro onder de post belastingen opgenomen. Dit is de 

vrijval van een actieve belastinglatentie. Deze actieve belastinglatentie is begin 2008 gevormd 

vanwege de herfinancieringspremie die door OFW op 31 december 2007 is ontvangen. Fiscaal is 

deze herfinancieringspremie niet opgenomen op de startbalans per 1 januari 2008. 

Bedrijfseconomisch is dit wel het geval. 

10.3 Huurverhoging 

In deze begroting is rekening gehouden met een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2014. 

De opbouw van deze huurverhoging is als volgt.  

 

Verwachte inflatie 2013 2,75% 

Effect extra huurverhoging inkomens tot € 43.000 1,00% 

Effect extra huurverhoging inkomens boven € 43.000 0,20% 

Totaal huurverhoging 3,95% 

 

Bij nieuwe verhuringen vindt huurharmonisatie plaats. Doordat er per 1 juli 2013 en naar verwachting 

ook per 1 juli 2014 een inkomensafhankelijke huurverhoging wordt doorgevoerd, is de 

harmonisatieruimte tussen de ‘oude huur’ en de streefhuur steeds beperkter. Om die reden is er in 

deze begroting geen rekening meer gehouden met extra huurinkomsten vanwege harmonisatie. 

10.4 Overige uitgangspunten 

Stijging variabele lasten (inflatie) 2014:  2,0 procent. 

Huurderving:     1 procent van de huuropbrengsten. 

10.5 Rente nieuwe financieringen (langer dan twee jaar) 

Voor nieuwe financieringen met een looptijd van meer dan twee jaar is voor het jaar 2014 uitgegaan 

van een rentepercentage van 4,0 procent. 

10.6 Rente kortlopend krediet en roll-overleningen 

Voor kortlopend krediet heeft OFW een kredietfaciliteit, die in de vorm van kasgeldleningen en/of 

rekening-courantkrediet kan worden opgenomen. Daarnaast maakt OFW gebruik van roll-

overleningen op basis van de Euribor (1-, 3- en 6-maands). Een deel van deze leningen is gefixeerd 

door middel van een payersswap of begrensd door een cap. De payersswaps hebben geen clausules 

voor marktwaardeverrekening. 

 

Voor het korte krediet en de roll-overleningen (niet door een payersswap gefixeerd) wordt voor 2014 

uitgegaan van een rentepercentage van 2,0 procent. 

10.7 Onrendabele investeringen 

In 2014 zijn de onrendabele investeringen van projecten, waarvan de investering in 2014 plaatsvindt 

of waarvan de voorbereiding is gestart, ten laste van het resultaat gebracht. Het moment van het ten 

laste brengen van het resultaat van de onrendabele investering is afhankelijk van het tijdstip waarop 

de interne besluitvorming en externe communicatie heeft plaatsgevonden.  

10.8 Heffingen Centraal Fonds Volkshuisvesting 

Verhuurderheffing 

Op 18 september 2012 is het wetvoorstel “Wet Verhuurderheffing” als onderdeel van het 

Belastingplan 2013, naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetvoorstel wordt een nieuwe heffing 

voorgesteld voor verhuurders van huurwoningen, waarvan de huur lager is dan de huurtoeslaggrens 

(in 2013: 681,02 euro per maand). Verhuurders die meer dan tien woningen verhuren, vallen onder 
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deze regeling. De Eerste Kamer heeft begin 2013 de verhuurdersheffing alleen voor 2013 

goedgekeurd. Voor de invoering van de verhuurdersheffing vanaf 2014 heeft de Eerste Kamer de 

minister de opdracht gegeven om een uitgewerkt voorstel te doen waarin hij laat zien dat corporaties 

voldoende mogelijkheden voor investeringen en onderhoud houden. 

 

In het Woonakkoord tussen het kabinet Rutte II en een aantal oppositiepartijen van februari 2013 is 

het bedrag van de verhuurdersheffing voor de jaren 2014 t/m 2017 verlaagd. Oorspronkelijk zou de 

verhuurdersheffing in 2017 uiteindelijk uitkomen op circa 2,0 miljard euro per jaar. Op basis van het 

Woonakkoord komt de verhuurdersheffing uit op 1,7 miljard euro per jaar. 

 

In het recente akkoord tussen Aedes en het kabinet is door Aedes aangegeven dat ze de 

verhuurdersheffing voor deze kabinetsperiode als een voldongen feit accepteren. Het WSW heeft in 

februari 2013 op haar website de volgende verdeling en uitgangspunten voor de verhuurdersheffing 

tot en met 2017 gepubliceerd. 

 

Prognosejaar Totale 

verhuurderheffing 

Verhuurdersheffing 

tlv corporaties 

(83%) 

WOZ-waarde 

sector 

Heffing per         

€ 1.000 WOZ-

waarde 

2014 € 1.165 mln. € 967 mln. € 317,3 mld. € 3,05 

2015 € 1.355 mln. € 1.125 mln. € 304,6 mld. € 3,69 

2016 € 1.520 mln. € 1.262 mln.  € 292,4 mld. € 4,31 

2017 € 1.700 mln. € 1.411 mln. € 280,7 mld. € 5,03 

 

In de begroting 2014 is de verhuurdersheffing berekend op basis van een tarief van 3,05 euro per  

1.000 euro WOZ-waarde.  

Heffing saneringssteun 

In 2013 is de mogelijkheid voor het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gecreëerd om een 

jaarlijkse heffing van vijf procent van de huuropbrengst van woongelegenheden aan corporaties op te 

leggen. De opbrengst uit deze heffing wordt gebruikt om corporaties die in de problemen zijn geraakt, 

zoals Vestia en WSG, te kunnen saneren. In 2013 is een heffing van vier procent van de 

huuropbrengst van woningen opgelegd. Naar verwachting komt er ook in 2014 een heffing 

saneringssteun. In brieven van het CFV en WSW in december 2012 over de dPi is uitgegaan van een 

heffingspercentage van drie procent van de huuropbrengst van woningen in 2014. Dit komt neer op 

een bedrag 880.000 euro. Hiermee is in deze begroting rekening gehouden.  

10.9 Verkoopresultaten 

De verkoopresultaten van het verkoopplan voor bestaande woningen worden op basis van de te 

verwachten verkoopprijzen onder aftrek van de boekwaarde van de desbetreffende woningen 

ingeschat.  

10.10 Onderhoud 

Naast de uitvoering van maatregelen uit het strategisch beleidsplan ‘Voorraad en Nieuwbouw’ worden 

de woningen regulier onderhouden. Het onderhoud van woningen is in vijf onderdelen uit te splitsen: 

- reparatieonderhoud: onderhoud vanwege meldingen van bewoners 

- verhuisonderhoud: onderhoud ten gevolge van verhuizingen 

- preventief onderhoud: voorkomen van storingen en reparatiemeldingen 

- individueel dynamisch onderhoud 

- planmatig (cyclisch) onderhoud 
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In de begroting 2014 is met de volgende budgetten voor onderhoud rekening gehouden: 

 

Reparatieonderhoud (x € 1) Begroting 

2014 

Begroting 

2013 

Reparaties woningen kamers en garages 785.600 824.880 

 

Verhuisonderhoud (x € 1) Begroting 

2014 

Begroting 

2013 

Woningen en kamers 672.000 640.000 

Garages 3.660 3.660 

Totaal 675.660 643.660 

 

De kosten van reparatieonderhoud zijn ten opzichte van 2013 verlaagd met 4,75 procent. OFW denkt 

deze verlaging te realiseren door de effecten van efficiencymaatregelen.  

 

Het budget verhuisonderhoud is met 32.000 euro verhoogd vanwege een verwachte toename van het 

aantal verhuizingen van 400 in 2013 naar 420 in 2014.  

10.11 Preventief onderhoud 

Het preventief onderhoud heeft als doel om toekomstige storingen en vervolgschade te voorkomen. 

Een belangrijk onderdeel van dit budget is het onderhoud aan CV- en MV-installaties.  

 

Preventief onderhoud wordt in hoofdzaak op contractbasis uitgevoerd. Het budget voor 2014 bedraagt 

712.108 euro (2013: 650.461 euro). De verwachte toename van de kosten van preventief onderhoud 

wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en de oplevering van nieuwbouw van woningen en 

maatschappelijk vastgoed. 

10.12 Individueel dynamisch en planmatig (cyclisch) onderhoud  

Het individueel dynamisch onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen: 

- keukenvervanging 

- klein planmatig onderhoud 

- vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 

- badkamervernieuwing 

 

Voor de badkamervernieuwing en keukenvervanging worden de huurders diverse 

keuzemogelijkheden geboden. Voor het jaar 2014 is de vernieuwing van 47 (2013: 50) badkamers en 

120 (2013: 120) keukens gebudgetteerd. Het budget voor individueel dynamisch onderhoud is als 

volgt opgebouwd. 

 

(x € 1) Begroting 

2014 

Begroting 

2013 

Keukenvervanging  496.100 459.600 

Klein planmatig onderhoud *) 0 90.750 

Vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 108.900 136.579 

Badkamervernieuwing 687.280 742.214 

Gasleidingen vervangen 0 24.200 

Totaal 1.292.280 1.453.343 

 

*) Met ingang van de begroting 2014 is het budget klein planmatig onderhoud ad 48.400 euro 

opgenomen onder het projectmatig onderhoud.  
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De vernieuwing van badkamers (budget 687.280 euro) wordt geactiveerd onder de post materiële 

vaste activa en wordt over de restant-levensduur van het betreffende complex afgeschreven. 

 

De totale kosten voor planmatig onderhoud (projectmatig) voor 2014 zijn begroot op 1.586.714 euro. 

Een overzicht van de planmatig onderhoudswerkzaamheden is weergegeven in bijlage 1. Het totale 

budget 2014 voor planmatig onderhoud, inclusief individueel dynamisch onderhoud, is als volgt: 

 

(x € 1) Begroting 

2014 

Begroting 

2013 

Planmatig onderhoud (projectmatig)  1.586.714 1.594.851 

Individueel dynamisch onderhoud (exclusief 

badkamervernieuwing) 

 

605.000 

 

711.129 

Totaal 2.191.714 2.305.980 
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11 BEGROTING 2014 (ENKELVOUDIG) 

x € 1.000 Begroting 

2014 

Prognose 

2013 

Begroting 

2013 *) 

Bedrijfsopbrengsten    

Huren 30.914 29.486 28.934 

Vergoedingen 670 670 550 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.501 1.376 1.376 

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf 56 463 463 

Overige bedrijfsopbrengsten 300 400 463 

Som der bedrijfsopbrengsten 33.441 32.395 31.786 

    

Bedrijfslasten    

Afschrijving materiële vaste activa  8.052 7.837 7.837 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste 

activa 

 

670 

 

0 

 

0 

Lonen en salarissen 2.415 2.686 2.915 

Sociale lasten 375 375 375 

Pensioenlasten 435 400 400 

Onderhoudslasten 3.723 3.310 3.648 

Lasten servicecontracten 670 670 550 

Overige bedrijfslasten 3.495 3.664 3.664 

Sectorspecifieke heffingen 2.531 1.089 258 

Som der bedrijfslasten 22.366 20.031 19.647 

    

Bedrijfsresultaat 11.075 12.364 12.139 

    

Financiële baten en lasten     

Opbrengst financiële vaste activa 50 50 50 

Rentebaten 0 207 257 

Rentelasten 10.529 10.569 10.961 

    

Resultaat voor belastingen 596 2.052 1.485 

Belastingen -38 -42 -42 

Resultaat deelnemingen -147 -95 -95 

    

Resultaat na belastingen 411 1.915 1.348 

 

*) Begroting 2013 is opgesteld voor dat de maatregelen van kabinet Rutte II bekend waren. 

Deze maatregelen hadden consequenties voor onder andere de verhuurdersheffing. 
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12 KASSTROMEN 2014 (WSW-METHODE) 

(x € 1.000) Begroting 

2014 

Prognose 

2013 

Begroting 

2013 

Operationele kasstromen    

Ontvangsten    

Huren 30.915 29.486 28.933 

Vergoedingen 670 670 550 

Overige bedrijfsontvangsten 300 400 400 

Renteontvangsten 50 50 50 

Saldo ingaande kasstromen 31.935 30.606 29.933 

    

Uitgaven    

Lonen en salarissen 2.415 2.686 2.915 

Sociale lasten 375 375 375 

Pensioenlasten 435 400 400 

Onderhoudsuitgaven 3.723 3.310 3.649 

Overige bedrijfsuitgaven  3.494 3.413 3.664 

Servicecontracten 670 670 550 

Rente-uitgaven 10.506 10.619 10.619 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat 2.531 1.089 258 

Vennootschapsbelasting 0 0 0 

Saldo uitgaande kasstromen 24.149 22.562 22.430 

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.786 8.044 7.503 

Af: genormeerde aflossing (2% van de leningen) 5.244 5.136 5.136 

Saldo operationele kasstromen (positief) 2.542 2.908 2.367 

    

(Des)investeringskasstromen    

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen -2.360 -2.428 -1.995 

Nieuwbouw huurwoningen 1.786 7.924 14.006 

Woningverbetering woningen 5.712 1.934 6.540 

Investeringen overig  292 240 754 

Kasstromen uit (des)investeringen (negatief) 5.430 7.670 19.305 

    

Financieringskasstromen    

Aflossingen 11.846 17.573 6.807 

Bij: genormeerde aflossing (2% van de leningen) 5.244 5.136 5.136 

Saldo financieringskasstromen (negatief) 6.602 12.437 1.671 

    

Saldo financieringsbehoefte 9.490 17.199 18.609 
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13 TOELICHTING BEGROTING 2014 

In hoofdstuk 11 is een specificatie van het begrote resultaat over 2013 opgenomen. Dit resultaat 

omvat het enkelvoudige resultaat van Stichting OFW. Hoofdstuk 12 geeft een overzicht van de 

kasstromen voor stichting OFW volgens de berekeningswijze van het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). In bijlage 5 is het begrote, geconsolideerde resultaat van de drie BV’s 

opgenomen. In bijlagen 2 en 3 zijn de specificaties van de investeringen en de kosten van de 

werkorganisatie opgenomen.  

13.1 Begroting 2014 

Het enkelvoudige resultaat na belastingen van Stichting OFW over 2014 wordt begroot op 411.000 

euro positief. Het resultaat van de drie dochter-BV’s van OFW is als resultaat deelnemingen 

opgenomen. Dit resultaat is negatief beïnvloed door de verhuurdersheffing en de heffing 

saneringssteun voor een totaalbedrag van 2.531.000 euro. 

 

In hoofdstuk 10 (uitgangspunten) van deze begroting is de berekening van de fiscale druk over 2014 

opgenomen. De verschillen tussen de bedrijfseconomische en de fiscale winstberekening zijn nader 

uiteengezet. Gegeven de uitgangspunten van de begroting ontstaat er over 2014 een fiscale winst van                   

5.261.000 euro. Dit bedrag kan gecompenseerd worden met de opgebouwde verliezen vanuit 

voorgaande jaren.  

 

De kasstromen van stichting OFW (enkelvoudig) zijn in hoofdstuk 12 weergegeven. De operationele 

kasstromen bedragen, rekening houdend met de aflossingscorrectie van twee procent, 2.542.000 euro 

positief.  

13.2 Bedrijfsopbrengsten 

De begroting van de huren is gerelateerd aan de werkelijke huuropbrengsten over het jaar 2013. Met 

de oplevering van nieuwbouw en desinvesteringen (verkoop en sloop van bestaande woningen) is 

rekening gehouden. 

 

De jaarlijkse huurverhoging voor 2014 is gebaseerd op een inkomensafhankelijke huurverhoging. In 

hoofdstuk 10 (uitgangspunten) is dit uiteengezet. Met harmonisatie van de huur bij nieuwe 

verhuringen is geen rekening gehouden. 

 

Onder de post ‘Verkoop woningen’ is rekening gehouden met de verwachte verkopen van bestaande 

huurwoningen op basis van het verkoopplan. Per 31 december 2013 is het aantal te verkopen 

woningen volgens het verkoopplan circa 500. In de begroting 2014 wordt uitgegaan van de verkoop 

van 20 bestaande woningen. Het begrote resultaat uit de verkoop van bestaande woningen bedraagt 

1.501.000 euro. Dit resultaat is als volgt opgebouwd: 

 

Verkoopopbrengsten 20 * € 125.000=  € 2.500.000 

Af: boekwaarde     €    999.000 

Resultaat verkoop bestaande woningen  € 1.501.000 

 

In deze begroting gaan we ervan uit dat bij één derde van de verkochte woningen (7 woningen) een 

starterslening wordt verstrekt. De starterslening wordt ingeschat op een bedrag van 20.000 euro per 

woning.   
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De criteria bij verkoop van bestaande huurwoningen zijn:  

- verkoop vindt tegen marktwaarde plaats, 

- er wordt alleen verkocht aan particulieren, die er zelf gaan wonen, 

- woningen worden op verzoek van de huurder of bij verhuizing verkocht, 

- afhankelijk van het inkomen van de koper wordt een starterslening aangeboden volgens de 

voorwaarden van SVN. 

 

13.3 Bedrijfslasten 

De afschrijving van de materiële vaste activa is berekend aan de hand van de historische kostprijs, 

dan wel de lagere bedrijfswaarde van de materiële vaste activa. De afschrijvingsmethodiek is lineair, 

rekening houdend met een ingeschatte levensduur. 

 

Onder de personeelslasten zijn de salariskosten, pensioen-, sociale lasten en externe bijstand (tijdelijk 

ingeleend personeel) opgenomen. In bijlage 4 is een specificatie van de overige bedrijfslasten en de 

lasten onderhoud opgenomen. De post overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 

betreft de onrendabele investering van nieuwbouw en modernisering van huurwoningen. Uitgangspunt 

bij het bepalen van de onrendabele investering is de bedrijfswaarde (verdiencapaciteit) van 

nieuwbouw en van woningen na modernisering. Het verschil tussen de investeringen (inclusief de 

oorspronkelijke boekwaarde) en de bedrijfswaarde wordt als onrendabele investering ten laste van het 

resultaat gebracht. 

 

In de begroting 2014 is een bedrag van 670.000 euro (5.000 euro per woning) voor de onrendabele 

investering van de modernisering van 134 Chaletwoningen opgenomen. Naar verwachting komt deze 

modernisering medio 2014 tot uitvoering.  

 

Daarnaast is in de begroting 2014 rekening gehouden met de afronding van de 76 huurwoningen in de 

tweede fase van de Gilden. Volgens planning worden 39 woningen voor 31 december 2013 

opgeleverd. De resterende 37 woningen in de tweede fase worden in de eerste helft van 2014 

opgeleverd. De onrendabele investering van het project de Gilden fase II is in voorgaande jaren reeds 

genomen. 

13.4 Kosten werkorganisatie  

Personeelskosten 

Het aantal FTE (full-time-equivalenten) bedraagt over 2014 46,8 (2013: 52,5). In de begroting 2014 is 

rekening gehouden met een dekking voor personeelskosten van 55.000 euro. Dit betreft uren van 

interne projectleiders en werkvoorbereiders die op projecten worden doorbelast. Dit bedrag is onder 

de post geactiveerde productie ten behoeve van eigen bedrijf opgenomen.  

Huisvestingskosten 

De kosten van het bedrijfsgebouw aan de Noord 47 zijn onder deze post opgenomen. 

Algemene kosten 

In bijlage 3 bij deze begroting is een specificatie opgenomen. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 - Jaarplanning planmatig onderhoud 2014 

Naam Adressen Plaats Omschrijving 

Giekstraat (171) Giekstraat 10 t/m 28 en 32 t/m 50 (even) 

Dronten 

Dakwerkzaamheden platdak 
(20 woningen) 

De Oost / Lijzijde 
(810) 

De Oost 12, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40 t/m 
48, (even), Lijzijde 30 t/m 38 (even), 46, 
94, 98, 10, 108, 110, 112, 14, 120, 130, 
Werfstraat 1, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 25, 27, 
29, 35, 37, 43, 45, 47 en 49. 

Dronten 

Schilderwerk (43 woningen) 

Verzorgings huis 
De Regenboog 

Regenboog 101 t/m 416 

Dronten 

Schilderwerk bijwerkbeurt 

De Kievit / Morinel 
eo.(031,041,061) 

De Kievit 4 t/m 64 (even), 74 en 92, De 
Morinel 258 t/m 268, 270 t/m 276, 296 
t/m 304, 308 t/m 322, 324 t/m 334, 338 
t/m 360, 364 t/m 384 406 t/m 412 en 414 
t/m 444 (allen even), De Oeverloper 367 
t/m 381 (oneven), 419, 437 t/m 443 
(oneven) en 445. 

Dronten 

Schilderwerk bijwerkbeurt      
(94 woningen) 

st. De Reeve (442) De Grutto 54, 56 en 58 

Dronten 

Schilderwerk bijwerkbeurt        
(3 woningen) 

De Boeg 
(080,82,083,084) 

De Boeg 4 t/m 44, 46 t/m 90, 92 t/m 132,  
De Boegspriet 3 t/m 10, 13 t/m 16, 18, 
19, 22, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 43 t/m 46, 
47 t/m 56, De Botteloef 1 t/m 7, 12 t/m 
22, 27, 29,31 t/m 34, 35 en 35A,36 en 
36A, 37 en 37A, 38 en 38A, 39 t/m 42, 47 
t/m 54, De Killick 1 t/m 8, 9 t/m 12, 13 t/m 
21, 24, 25 t/m 28, 29 t/m 40, 47 t/m 54, 
56, 57, 60, 63 t/m 67, 71, 73, De Stag 1 
t/m 27, 34A t/m 34 D, 31 t/m 46, 47 en 
47A, 48 en 48A, 49 en 49A, 50 en 50A, 
51 t/m 54, 55, 56, 57, 58, 59 t/m 62, Het 
Want 1 t/m 5, 9, 21 t/m 24, 25 t/m 28. 

Dronten 

Schilderwerk   
(281 woningen) 

Dronten Zuid 
(220,291,371) 

Thomsonstraat 6 t/m 12, 16, 26 t/m 30, 
33, 36, 38, 54 t/m 60, 71, 79, 80 t/m 88, 
100 t/m 104, 110, 112, 124 t/m 132, 150 
t/m 156, 160, 166 t/m 172, 178 t/m 182, 
196 t/m 202, 220 t/m 226, 230, 242, 250 
t/m 254, 258, 264 en 268 t/m 274 (alle 
even), Hondsrug 1, 33, 55, 10 t/m 18, 22, 
28 t/m 32, 41, 38 t/m44 en 54 t/m 60 (alle 
even), 78 en 80, 88, 98 en 108, 100 en 
106,124 en 126, 160, 264. 

Dronten 

Schilderwerk, 
gevelonderhoud voegwerk 
(81 woningen) 

Sparlinghof / 
Lancasterdreef 
(330/335) 

Sparinghof 1 t/m 123 (oneven).  
Lancasterdreef 116 t/m 148 (even) 

Dronten 

Schilderwerk bijwerk beurt     
(79 woningen) 

De Gilde 1e fase  
(700) 

Smedengilde 22 t/m 60 (even), 
Kleermakersgilde 20 t/m 28 (even), 93 
t/m 101 (oneven), Weversgilde 17 t/m 25 
(oneven), Metselaarsgilde 13 t/m 27 
(oneven), Weversgilde 18 t/m 32 (even). 

Dronten 

Schilderwerk (51 woningen) 
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Bloemenbuurt 
(823) 

Anemoonstraat 3 en 17, Crocusstraat 3, 
6, 7, 8 en 11, Dahliastraat 9, 
Gladioolstraat 2,6 en 8, Hyacintstraat 5 
en 19, Irisstraat 7, 9 en 10, Narcisstraat 
2, 4 en 12, Ranonkelstraat 13 en 23, 
Tulpstraat 2, 4, 8 en 12. 

Swifterbant 

Schilderwerk bijwerkbeurt      
(20 woningen) 

De Vendelier (022) 
en (824) 

De Vendelier 26 t/m 48 (even), 4, 16 en 
17. Het Blazoen 2, 10, 14 en 18. Swifterbant 

Schilderwerk bijwerkbeurt      
(18 woningen) 

De Jachthoorn 
(032) 

De Heraut 32, De Jachthoorn 1, 35, 36 
en 40. de Tamboer 3, Trompettershof 4, 
12 en 14. Swifterbant 

Schilderwerk bijwerkbeurt        
(9 woningen) 

Het Blazoen / 
Koningshof 
(210/292) 

Het Blazoen 7 t/m 51 (oneven), De 
Koningshof 23, 26 t/m 44 (even), 54, 56 
t/m 64, 66 en 84 t/m 110 (even). Swifterbant 

Schilderwerk (54 woningen) 

Weidehof / 
Cultuursingel (631) 

Fruithof 1 t/m 53 (oneven), Cultuursingel 
10 t/m 34 (even) Biddinghuizen 

Schilderwerk (39 woningen) 

De Voor (730) De Voor 6 t/m 44 (even) 

Biddinghuizen 

Schilderwerk (20 woningen) 

Boshof / Weidehof  
(834/832) 

Boshof 4 en 6 , 10 t/m 18 (even), 
Weidehof 14, 36 t/m 40 (even) Biddinghuizen 

Schilderwerk (8 woningen) 

Koolzaadhof  
(063/070) 

Koolzaadhof 27 t/m 39, 41 t/m 53 
(oneven) en 146 t/m 158 (even), 
Koolzaadhof 55 t/m 67, 71 t/m 89, 91 t/m 
105 (oneven), 82, 84, 88 t/m 98, 106 t/m 
112, 120 en 190 t/m 196, 200 en 202. 

Biddinghuizen 

Schilderwerk bijwerkbeurt      
(64 woningen) 

        

             NB. In dit overzicht kunnen inmiddels verkochte woningen voorkomen, daar worden vanzelfsprekend 
geen werkzaamheden uitgevoerd. 
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Bijlage 2 - Investeringen activa ten dienste van de exploitatie 

 

Omschrijving  x € 1.000 

Inventaris   

Werkplaatsinventaris  10 

   

Vervoermiddelen   

Bedrijfsauto’s (2)  62 

   

Automatisering   

Consultancy (klantcontactcentrum) 95  

Hardware (met name smartphones) 41  

Licenties (klantcontactcentrum) 84  

  220 

   

Totaal activa ten dienste van exploitatie  292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

51 

Bijlage 3 - Begroting van de kosten van de werkorganisatie 2014 

 x € 1.000 

 Begroting 

Omschrijving kostensoort 2014 2013 

Personeelskosten   

Brutosalarissen 2.325 2.725 

Vergoeding ziekteverzekering -10 -10 

Pensioenlasten 435 400 

Sociale lasten 375 375 

Externe bijstand 100 200 

Bedrijfsopleidingen/loopbaanontwikkeling 150 150 

Overige personeelskosten 185 206 

Totaal personeelskosten 3.560 4.046 

   

Huisvestingskosten   

Onderhoud gebouwen 18 15 

Overige huisvestingskosten 115 110 

Totaal huisvestingskosten 133 125 

   

Raad van commissarissen   

Vacatiegelden 55 45 

Overige kosten 31 31 

Totaal kosten raad van commissarissen 86 76 

   

Algemene kosten   

Kosten leasing printers 85 80 

Kosten inventaris 4 4 

Kosten vervoermiddelen 97 95 

Drukwerk, kantoorartikelen en portokosten 85 95 

Kosten telecommunicatie 75 75 

Abonnementen en contributie 48 48 

Verzekeringen 18 10 

Kosten automatisering 340 457 

Externe controle 40 40 

Bewonersactiviteiten, participatie, PR en stakeholdersdebat 127 145 

Kosten klein materiaal, handgereedschap e.d. 42 45 

Kosten advies, onderzoek  100 165 

Overige algemene kosten 137 192 

Totaal algemene kosten 1.198 1.451 

   

Totaal kosten werkorganisatie exclusief afschrijvingen 4.977 5.698 

   

Afschrijving bedrijfsgebouw 117 121 

Afschrijving inventaris/automatisering 232 278 

Afschrijving vervoermiddelen 53 50 

Totaal afschrijving activa ten dienste van exploitatie 402 449 

   

Totaal kosten werkorganisatie inclusief afschrijvingen 5.379 6.147 
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Bijlage 4 - Overige bedrijfslasten en lasten onderhoud 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

Overige bedrijfslasten 2014 2013 

Overige personeelskosten, kosten huisvesting, raad van commissarissen 

en algemene kosten 

 

1.752 

 

2.008 

Belastingen, verzekeringen 1.352 1.256 

Contributie Aedes 41 50 

Afboeking oninbare vorderingen 150 150 

Wijkbeheermaatregelen 50 50 

Duurzaamheidsmaatregelen/projectoriëntatie  150 150 

Totaal overige bedrijfslasten 3.495 3.664 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

Sectorspecifieke heffingen 2014 2013 

Verhuurdersheffing 1.651 8 

Heffing saneringssteun 880 250 

Totaal sectorspecifieke heffingen 2.531 258 

 

Lasten onderhoud x € 1.000 

 Begroting 

 2014 2013 

Reparatieonderhoud 785 825 

Verhuisonderhoud 676 643 

Preventief onderhoud 712 651 

Planmatig onderhoud 2.191 2.306 

Af: uren eigen dienst -641 -700 

Totaal lasten onderhoud 3.723 3.725 
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Bijlage 5 - Begroting 2014 OFW Holding BV  

De geconsolideerde begroting van OFW Holding BV en haar werkmaatschappijen, OFW Vastgoed 

Beheer BV en OFW Projectontwikkeling BV is als volgt: 

 

  x € 1.000 

Bedrijfsopbrengsten   

Huuropbrengsten *) 503  

Opbrengst WKO-installatie 176  

Som der bedrijfsopbrengsten  679 

   

Bedrijfslasten   

Afschrijving materiële vaste activa 267  

Onderhoudslasten 71  

Doorberekende overhead/zakelijke lasten 78  

Kosten WKO-installatie 266  

Som der bedrijfslasten  682 

   

Bedrijfsresultaat  -3 

   

Financiële baten en lasten  -144 

   

Resultaat voor belastingen  -147 

 

*)  In de post huuropbrengsten is rekening gehouden met huurderving vanwege leegstand voor 

een bedrag van 77.000 euro.  
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