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1 INLEIDING 
 

Dit is de begroting voor het jaar 2016: ‘Verder werken aan duurzaam wonen’. Het bovenliggend kader 

van deze begroting is ons beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’. 

In deze inleiding nemen we u alvast mee in een aantal belangrijke en/of de afzonderlijke 

beleidsterreinen overstijgende thema’s die het komende begrotingsjaar spelen. 

 

Nieuwe Woningwet en Governancecode 
Het zal u niet ontgaan zijn dat per 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet van kracht is en dat er per 1 mei 

2015 een nieuwe Governancecode Woningcorporaties is. Er verandert veel in de corporatiesector. De 

focus ligt nu op de zogenaamde ‘kerntaak’: het verhuren en beheren van woningen voor mensen met 

een smalle beurs. 

Deze nieuwe politieke realiteit zullen we een plek moeten geven ten opzichte van een 

maatschappelijke onderstroom die zich onder meer kenmerkt door:  

 meer initiatieven en verantwoordelijkheid van het individu voor het eigen leven,  

 een  verzorgingsstaat die afgebouwd wordt en  

 meer samen werken door maatschappelijke organisaties (en vrijwilligers) aan vraagstukken in de 

samenleving.  

 

Corporaties zullen de wet- en regelgeving moeten implementeren in hun organisaties. Deels is dit 

gedurende 2015 al gebeurd en op een aantal onderdelen is het in gang gezet, maar er wordt  

gedurende 2016 verder aan gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het voldoen aan ‘passend toewijzen’, het 

in lijn brengen van onze statuten met de Woningwet, het doorvoeren van wijzigingen ten aanzien van 

het besturen, verantwoorden en toezicht houden op corporaties, het splitsen van de maatschappelijke 

(DAEB) en commerciële (niet-DAEB) activiteiten en het nader invullen van de samenwerking tussen 

de gemeente, huurdersorganisatie en corporatie. 

 

Prestatieafspraken met gemeente én Huurders Belangen Vereniging 
Een van de aspecten die wijzigt door de nieuwe Woningwet is het proces om te komen tot 

prestatieafspraken. In 2014 hebben we met de gemeente Dronten een convenant en 

prestatieafspraken gesloten. In 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden en zijn we op basis van de 

Woningwet met de gemeente én Huurders Belangen Vereniging in overleg gegaan om tot een set 

prestatieafspraken voor 2016 te komen. In de Woningwet zijn de onderwerpen benoemd die daarbij 

aan de orde dienen te komen: betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep, huisvesting van 

specifieke groepen, kwaliteit en duurzaamheid van woningen, leefbaarheid en maatschappelijk 

vastgoed, liberalisatie en verkoop, nieuwbouw en wonen met zorg. In de eerste helft van 2016 gaan 

we met elkaar in overleg om prestatieafspraken voor 2017 te maken. 

 

Bestaande woningen klaar voor de toekomst 
We gaan verder met het verbeteren van onze bestaande woningen. Zo ronden we begin 2016 de 

modernisering van de 137 Chaletwoningen in Dronten af, starten we met de modernisering van 95 

woningen in de Greente-Zuid in Swifterbant en bereiden we (vanaf eind 2016) de modernisering van 

48 woningen aan Het Blazoen en De Heraut in Swifterbant voor. Bij bestaande woningen is ook 

expliciet aandacht voor de aanpak van asbest. 

 

Op weg naar Energieneutraal 
Een van de ambities uit ons beleidsplan is om tot een energieneutraal woningbezit te komen. In 2015 

hebben we deze ambitie, met input vanuit de belanghouders, uitgewerkt. Naast het moderniseren van 

onze woningen, zal onder andere het plaatsen van PV-panelen aan deze ambitie bijdragen. We 

plaatsen (tegen een beperkte vergoeding door huurders) PV-panelen op onze grondgebonden 

woningen die hiervoor in aanmerking komen. 
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Nieuwe beleidsperiode 
In 2017 loopt ons beleidsplan af. De totstandkoming van een nieuw beleidsplan willen we in 2016 

voorbereiden. Het plan zal de uitkomst zijn van een zorgvuldig en transparant proces waarbij we 

vanzelfsprekend de mening van onze belanghouders betrekken. We krijgen ook input uit de Visitatie 

die begin 2017 plaatsvindt (voor te bereiden in 2016). Een onafhankelijke commissie brengt dan in 

kaart wat onze maatschappelijke prestaties zijn geweest van de voorgaande vier jaar. Het is een 

instrument voor horizontale verantwoording naar onze belanghouders en daarnaast biedt de uitkomst 

van de visitatie ons handvatten ter lering en verbetering.  

 

Digitalisering 
Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Hier spelen we met onze dienstverlening uiteraard op in 

(denk aan onze website en het portaal voor huurders en woningzoekenden). Ook bij de uitvoering van 

onze bedrijfsprocessen maken we gebruik van de digitale mogelijkheden. We gebruiken daarvoor al 

een behoorlijk aantal jaren een ‘primair systeem’. Dit systeem gaan we in 2016 / 2017 vervangen, 

zodat het meer mogelijkheden biedt en voor de gebruiker prettig functioneert. Het is een mooie kans 

om vanuit procesverbeteringen en veranderingen, door bijvoorbeeld wetgeving, te kijken naar de 

inrichting van een dergelijk systeem. Zowel financieel als qua inzet van capaciteit van medewerkers is 

dit een ingrijpend project. 

 

Verbetering schuldenpositie 
Een belangrijk uitgangspunt voor de begroting 2016 en meerjarenprognose is de realisatie van het in 

2014 bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (nu: Autoriteit Woningcorporaties) ingediende 

Verbeterplan. In dit plan hebben we aangegeven op welke wijze we onze schuldenpositie willen 

verbeteren. Deze verbetert gestaag. We lopen iets voor op hetgeen in de planning van het 

Verbeterplan is opgenomen. 

 

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 een specifieke actie is 

geformuleerd.  

 In de hoofdstukken 2 t/m 6 zijn per beleidsthema de acties voor 2016 weergegeven.  

 In de hoofdstukken 7 t/m 11 treft u het cijfermatige deel van de begroting aan. 
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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 

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

 

Doelstelling beleidsplan:  

OFW verhuurt minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen per jaar aan mensen met een 

inkomen lager dan € 34.911 (prijspeil januari 2015). Maximaal 10% van de vrijkomende sociale 

huurwoningen per jaar verhuurt OFW aan mensen met een inkomen tussen € 34.911 en € 38.950 

(prijspeil januari 2015). 

 

Doelstelling beleidsplan:  

De doelgroep lagere middeninkomens met een inkomen tussen € 34.911 en € 38.950 (prijspeil januari 

2015) heeft voldoende kans van slagen om in hun woonruimte te voorzien in bij voorkeur de vrije 

marktsector. Daar waar knelpunten zijn bepalen we of we specifiek aanbod moeten creëren. 

 Actie begroting 

 We verhuren de vrijkomende sociale huurwoningen volgens de in de nieuwe 

 Woningwet vastgestelde inkomensgrenzen (EU-inkomenstoets) 

 Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Onderdeel van de nieuwe 

 Woningwet is een aanpassing van de EU-inkomenstoets waarbij de inkomensgrenzen zijn 

 gewijzigd. De toewijzing van sociale huurwoningen (< € 710,68) vindt in 2016 als volgt plaats: 

 Minimaal tachtig procent van de woningen wordt toegewezen aan huishoudens met een 

inkomen lager dan 34.911 euro (prijspeil januari 2015); 

 Tien procent mag worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tussen 34.911 en 

38.950 euro (prijspeil januari 2015); 

 De overige tien procent is vrije toewijzingsruimte. OFW heeft hiervoor in 2011 de 

hardheidsclausule vastgesteld. 

 De (in 2011 door OFW ingevoerde) inkomensgrens van maximaal € 39.368, om in aanmerking 

 te komen voor een woning van OFW, wordt verlaagd naar 38.950 euro (prijspeil juli 2015). 

 Hierbij wordt aangesloten bij de Woningwet. Woningzoekenden met een inkomen hoger dan 

 38.950 euro kunnen zich niet meer inschrijven, tenzij ze onder de hardheidsclausule vallen. 

 Reden voor de wijziging is dat we een transparant beleid willen voeren en streven naar 

 efficiënte (werk)processen. Het toetsen op een in 2011 eigen ingevoerde inkomensgrens 

 draagt daar niet aan bij. 

De inkomensgrenzen worden naar verwachting per 1 januari 2016 geïndexeerd. 

 

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) van de gemeente Dronten 

Statushouders vallen onder de primaire doelgroep van OFW. We spannen ons daarom in om 

de taakstelling van de gemeente Dronten te realiseren. De taakstelling zal landelijk en dus ook 

voor de gemeente Dronten naar verwachting fors toenemen. Vanuit die optiek bedenken we 

creatieve oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging.  
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2.2 Betaalbaarheid van het wonen  

Onze ambities zijn: 

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

huurtoeslag niet in de weg staan.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

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

huurtoeslag. 

 
 Actie begroting 

 Van alle verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot en met de 

 huurtoeslaggrens moet minimaal 95% passend worden toegewezen. 

 Met ingang van 1 januari 2016 moet bij de toewijzing van sociale huurwoningen worden

 voldaan aan de passendheidsnorm. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met 

 de laagste inkomens in te dure woningen gehuisvest worden en zo besparen op de kosten 

 voor de huurtoeslag. De passendheidsnorm is onderdeel van de nieuwe Woningwet. 

  

 Van alle toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens 

 moet bij 95 procent van de toewijzingen gehouden worden aan de volgende huurprijzen: 

 Bij één- en tweepersoonshuishoudens max. netto huur € 576,87 (prijspeil januari 2015) 

 Bij drie- en meerpersoonshuishoudens max. netto huur € 618,24 (prijspeil januari 2015) 

 

Bij vijf procent van de toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de 

huurtoeslaggrens mag een uitzondering worden gemaakt en een woning met een hogere 

netto huurprijs worden toegewezen. 

In 2015 hebben we nieuw beleid geformuleerd ten aanzien van de woningtoewijzing. De 

hoofregels van het toewijzingsbeleid zijn: 

1. Keuzevrijheid voor woningzoekenden met een inkomen tot 34.911 euro (rekening 

houdende met 2.). 

2. Woningzoekenden met een inkomen tot en met de inkomensgrenzen van de huurtoeslag 

worden passend gehuisvest; 

3. Woningzoekenden met een inkomen tussen 34.911 en 38.950 euro komen alleen in 

aanmerking voor woningen met een huurprijs hoger dan 618,24 euro (prijspeil 1 januari 

2015). 

 

In 2016 worden de woningen toegewezen volgens dit beleid.  

 

 Actie begroting 

 We volgen de ontwikkelingen omtrent de invoering van de huursombenadering en 

 passen de jaarlijkse huurverhoging erop aan 

In het woonakkoord van februari 2013 is opgenomen dat de inkomensafhankelijke 

huurverhoging wordt vervangen door een huursombenadering. Minister Blok heeft in juli 2015 

een voorstel gepresenteerd voor een nieuw huurbeleid. De minister neemt daarbij de kern van 

het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond over: een beperking van de huurstijging 

met het oog op de betaalbaarheid en een sterkere koppeling van de huurprijs aan de kwaliteit 

van de woning. 

Met de huursombenadering is de totale huurstijging aan een maximum gebonden, maar is het 

mogelijk op niveau van de individuele woning de huurverhoging te differentiëren. De 

belangrijkste punten uit het voorgestelde nieuwe huurbeleid van de minister: 

 De maximale huursomstijging, inclusief harmonisatie bij nieuwe verhuringen, bedraagt 

inflatie plus 1 procent.  

 Als de huur onder de 80 procent van de maximaal toegestane huur ligt, mag de 

huurverhoging maximaal inflatie plus 2,5 procent zijn. Op lokaal niveau mag in overleg 
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met huurdersorganisaties en gemeenten van deze grens van 80 procent afgeweken 

worden.  

 De minister komt nog met een voorstel naar goedkoop scheefwonen (huishoudens met 

een lage huur ten opzichte van het inkomen). 

 

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel uiterlijk op 1 februari 2016 in werking treedt. De 

inkomensafhankelijke huurverhoging wordt dan per 1 juli 2016 vervangen door de 

huursombenadering. De minister geeft daarbij wel aan dat dit een krappe termijn is. Mocht dit 

niet haalbaar zijn, verwacht de minister dat de corporaties de huurontwikkeling matigen in de 

lijn van het akkoord tussen Aedes en Woonbond. We volgen de ontwikkelingen omtrent de 

huursombenadering en passen onze jaarlijkse huurverhoging 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 verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen en blijk kunnen geven 

van goed huurderschap en waarvan hun inkomen niet hoger is dan € 38.950 (prijspeil januari 2015). 

Actie begroting 

We evalueren ons woonruimteverdeelsysteem. Afhankelijk daarvan oriënteren we ons 

mogelijk op een nieuw woonruimteverdeelsysteem 

We evalueren (in 2015) het optiemodel als woonruimteverdeelsysteem. We verwachten dat 

ons huidige model grondige aanpassingen behoeft (onder andere door de knelpunten bij het 

passend toewijzen van de woningen). Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie 

oriënteren we ons op een nieuwe woonruimteverdeelsysteem (en de implementatie daarvan).  
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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 langjarig invulling kan geven aan een veranderende markt, functioneel is 

en een goede uitstraling en identiteit biedt aan de wijk. Bij het bouwen en verbouwen van 

onze woningen richten we 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
1
.  

 Actie begroting 

We ronden de modernisering van de Chaletwoningen af 

De Chaletwoningen (de eerste woningen van Dronten) liggen op een unieke locatie: pal naast 

het winkelcentrum en aan de andere kant woonservicegebied de Regenboog/de WoonArk. 

Het gaat om de woningen aan onder andere de Schouwstraat, Karveelstraat, Boeierstraat, 

Hoogaarsstraat, Klipperstraat, Koggestraat. De wijk is architectonisch bijzonder (10 woningen 

hebben de gemeentelijke monumentenstatus). Samen met de bewonerscommissie zijn we tot 

een plan voor deze modernisering gekomen. De levensduur van deze woningen wordt met 

veertig jaar verlengd. 

 

Aantal woningen: 137 

Planning: Najaar 2014 is gestart met de uitvoering van de proefwoning, 

aansluitend is in 2015 gestart met de voorbereidingen voor de 

uitvoering van de modernisering. Naar verwachting wordt het project 

begin 2016 afgerond. 

Architect:   Van den Berg architecten uit IJsselmuiden.  

Aannemer:   Mateboer Bouw B.V. 

Leerlingbouwplaats:  2 leerlingen 

Energielabel:   A 

Subsidie:  We hebben STEP (Stimuleringsregeling Energieprestaties) subsidie 

aangevraagd.  

 Actie begroting 

We starten met de uitvoering van de modernisering van de Greente-Zuid 

In de Greente-Zuid in Swifterbant gaan we (in het gebied tussen de Greente en de Zuidsingel) 

95 woningen moderniseren. In samenwerking met de Huurders Belangen Vereniging is in 

2015 een bewonerscommissie opgericht. De bewoners zijn hierdoor vroegtijdig bij de 

voorbereidingen betrokken. Door de modernisering van de woningen vermindert het aantal 

woningen met een ongunstig energielabel (E/F/G) in 2017 met 37. 

 

                                                      
1
 In het kader van het strategisch voorraadbeleid zijn er nog 280 woningen binnen ons bezit met het label 

modernisering. Dit zijn de woningen uit de jaren ’60 en ’70. Modernisering houdt in dat door een integrale aanpak 

deze woningen op alle aandachtsgebieden weer klaar worden gemaakt voor de toekomst. De levensduur van 

deze woningen wordt hiermee met veertig jaar verlengd. We hebben ervoor gekozen om de beschikbare 

investeringscapaciteit te gebruiken om deze moderniseringsslag af te maken.  

Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, worden de woningen volledig (in plaats van ‘light’) gemoderniseerd. 

We houden daarmee vast aan ons beleid rondom duurzaamheid / energiebesparing (energieneutraal in 2030) en 

goed wonen voor onze huurders om zodoende wooncomfort en een verlaging van de energielasten te realiseren. 

Door een aantrekkende economie stijgen de prijzen in de bouwsector. Ook het saneren van asbest in woningen 

brengt hoge kosten mee. 

 



   9 

 

Aantal woningen: 95 

Planning: In 2015 is gestart met de voorbereiding. Het plan wordt in 2016 verder 

uitgewerkt. De start van de uitvoering van de modernisering is naar 

verwachting in de loop van 2016. Afronding van het project is gepland 

in 2017. 

Energielabel: A 

Subsidie: STEP subsidie aanvragen. 

 Actie begroting 

We starten met voorbereiding van de modernisering van Spelwijk 

Nadat de voorbereiding van de modernisering van de Greente-Zuid in Swifterbant is afgerond, 

wordt gestart met de voorbereiding van de modernisering van Spelwijk in Swifterbant. Het 

betreffen woningen aan de Heraut en het Blazoen. In samenwerking met de Huurders 

Belangen Vereniging wordt een bewonerscommissie opgericht om de bewoners zo vroeg 

mogelijk bij de voorbereidingen te betrekken. Met de modernisering van de Spelwijk lossen we 

18 E, F en G-labels op (in 2018). 

 

Aantal woningen: 48 

Planning: We starten met de voorbereiding nadat de voorbereiding van de 

modernisering van de Greente-Zuid is afgerond.  

 Naar verwachting wordt er midden 2017 gestart met de uitvoering van 

de modernisering (met de afronding in 2018). 

 

Doelstelling strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw:  

Alle woningen van OFW voldoen in 2022 aan de (nieuwe) OFW basiskwaliteit (onder voorwaarde dat 

bewoners mee willen doen).  

 Actie begroting 

We vervangen open verbrandingstoestellen voor gesloten verbrandingstoestellen 

Koolmonoxide (CO) afkomstig van open verbrandingstoestellen kan leiden tot 

koolmonoxidevergiftiging. OFW heeft geen open verbrandingstoestellen meer in eigendom. 

Alle in de woningen van OFW nog aanwezige open verbrandingstoestellen zijn van de 

bewoners zelf. OFW heeft niet in beeld of de toestellen van de bewoners open 

verbrandingstoestellen of gesloten verbrandingstoestellen zijn. OFW zal bewoners met een 

eigen toestel hierover benaderen. Bewoners met een open verbrandingstoestel ontvangen 

van OFW een aanbod voor een veilig, gesloten toestel.  
  
 Actie begroting 

 We ontwikkelen een aanpak om ons asbestbeleid praktisch vorm te geven. 

 OFW saneert al jaren asbest in de woningen, dit gebeurt veelal op natuurlijke momenten 

 (bijvoorbeeld als woningen gemoderniseerd worden of bij verhuizing). We hebben beleid 

 ontwikkeld betreffende het saneren van asbest in onze woningen. In 2016 ontwikkelen we een 

 aanpak om ons asbestbeleid praktisch vorm te geven voor het gehele woningbezit van OFW. 

 Complexgewijs wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in onze 

 woningen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een meerjarige aanpak.  
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3.2 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. 

 

 Actie begroting 

 We professionaliseren onze online communicatiemiddelen 

 In onze communicatiestrategie is online informatievoorziening leidend. We willen bereiken dat 

 het grootste deel van onze klanten de door hen gewenste dienstverlening online kan 

 organiseren. Onze website is daarmee een belangrijk communicatieplatform. Om verdere 

 professionalisering mogelijk te maken: 

 wordt onze website vernieuwd. Dit omvat onder meer het toepassen van de huidige 

technologie, een nieuw content management systeem, maar ook een nieuwe inrichting en 

look&feel.  

 ontwikkelen we - parallel aan de invoering van een nieuw primair systeem - een nieuwe 

MijnOFW-omgeving. Dit nieuwe portaal vervangt het oude en moet een stevige bijdrage 

leveren aan onze communicatiestrategie. 

 evalueren we de inzet van Facebook en bekijken we op basis van deze evaluatie of we 

meer social media willen inzetten. 

 

Doelstelling beleidsplan: 

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

 
 Actie begroting 

 We behouden het KWH-huurlabel 

OFW hecht er aan om over het KWH-huurlabel te beschikken. De KWH-meting is een 

objectieve methode om in beeld te brengen hoe wij onze klant bedienen. We gebruiken de 

meetresultaten om onze processen te verbeteren.  

 Actie begroting 

 We verbeteren onze klantgerichtheid 

Op basis van de in 2015 vastgestelde klantvisie ontwikkelen we diverse (interne) activiteiten 

om deze visie goed te implementeren. Door positieve feedback, collegiale toetsingsmomenten 

en het delen van succesvolle voorbeelden willen we het klantbewustzijn verder vergroten. 
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4 KANSRIJKE WOONOMGEVING  

4.1 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 de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we gemiddeld  

minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen.  

 

Actie begroting:  

Er vindt een Lemon-meting plaats in samenwerking met de gemeente 

Lemon is een ‘leefbaarheidsonderzoek’. Het onderzoek maakt het oordeel van bewoners van 

de gemeente Dronten over de leefbaarheid zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar. Denk daarbij 

aan de beleving van bewoners ten aanzien van veiligheid, voorzieningenniveau, rommel op 

straat, contact met de buren en woonplezier. De resultaten in de buurten en wijken in Dronten 

worden afgezet tegen de uitkomsten in vergelijkbare wijken elders in Nederland.  

We voeren de Lemon-meting samen met de gemeente Dronten periodiek uit. De vorige 

meting was in 2014: vervolgmetingen maken de ontwikkeling van de leefbaarheid in de tijd 

zichtbaar. Op basis van de uitkomsten gaan we na of we actie moeten ondernemen. 

 

Actie begroting 

We passen onze rol in het sociale domein aan op basis van de nieuwe Woningwet én de 

actuele ontwikkelingen 

De nieuwe Woningwet leidt tot een grotere focus op de kerntaak van de corporatie: het 

huisvesten van mensen met een smalle beurs. In ieder geval behoort bij deze kerntaak de 

directe “bemoeienis” met de leefbaarheid rondom het woongebouw. We zullen onze 

samenwerking met onze maatschappelijke partners nader vormgeven: wat past wel en wat 

niet (meer). En als het niet meer past: ‘Hoe gaan we hier dan mee om?’. Belangrijk hierin is 

om in ieder geval te blijven investeren in de samenwerking met onze maatschappelijke 

partners. Speciale aandacht hierbij gaat uit naar onze bewoners met een zorgvraag. Zeker 

degene die met hun zorgvraag aangewezen zijn op hun netwerk. De toenemende focus op 

eigen kracht en zelfredzaamheid leidt bij het zorgmijdende deel van onze huurders tot 

mogelijke problemen. Daar zien we een belangrijke, signalerende rol voor ons weggelegd. 

Deze rol werken we nader uit. 

 

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 stimuleren bewoners om zich in te zetten voor hun woonomgeving 

We vinden het belangrijk dat bewoners goed wonen. We zien daarbij graag dat bewoners  

hun woning en hun wijk als die van henzelf beschouwen. De gedachte daarachter is dat  

mensen bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid van hun  

eigen woonomgeving als zij het gevoel hebben dat ze daar zelf invloed op uit kunnen  

oefenen. We proberen mensen te stimuleren om zelf met initiatieven te komen om de  

leefbaarheid te vergroten in de wijk. We ondersteunen en faciliteren dergelijke initiatieven  

via ons Leefbaarheidsfonds. We leggen de focus op de uitkomsten van het Lemon 

Leefbaarheidsonderzoek 2016. In de wijken waar een negatieve trend is, brengen we – in 

samenhang met onze partners – het Leefbaarheidsfonds (en ook andere mogelijkheden zoals 

het Oranjefonds en het Coöperatiefonds van de Rabobank) onder de aandacht. 
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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 in 2017 lager dan 1% van het totaal. (exclusief 

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

Actie begroting 

Door de modernisering van de Chaletwoningen vermindert het aantal woningen met 

een ongunstig energielabel (E/F/G) in 2016 met 77 

Na afronding van dit project is het percentage E, F en G-labels 1,4 procent van het totaal. 

Zie verder de actie: We ronden de modernisering van de Chaletwoningen af. 

 

 Door de modernisering van woningen in de Greente-Zuid vermindert het aantal woningen 

met een ongunstig energielabel (E/F/G) in 2017 met 37. Na afronding van de 

modernisering Greente-Zuid is het percentage E,F en G-labels 0,6 procent. Zie verder de 

actie: We starten met de uitvoering van de modernisering van de Greente-Zuid. 

 Door de modernisering van woningen in de Spelwijk vermindert het aantal woningen met 

een ongunstig energielabel (E/F/G) in 2018 met 18. Na afronding van de modernisering 

van de Spelwijk is het percentage E,F en G-labels 0,2 procent. Zie verder de actie: We 

starten met voorbereiding van de modernisering van Spelwijk. 

 Als alle moderniseringsprojecten zijn afgerond, hebben wij nog 9 woningen met een E/F/G 

label met het strategisch label “regulier onderhoud” en 5 woningen met E/F/G label die het 

strategisch label “verkoop” hebben. De bewoners van de eerstgenoemde 9 woningen 

wilden niet meedoen in het moderniseringsproject van hun woning. Deze woningen 

worden bij verhuizing van de huidige bewoners alsnog aangepakt. 

 
Doelstellingen beleidsplan:  

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

 

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

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

overtreffen.  

 

Actie begroting 

We besparen gemiddeld 29% aan gasverbruik per woning ten opzichte van 2008 

In 2015 zijn we gestart met de modernisering van de 137 Chaletwoningen (afronding begin 

2016). In 2015 is daardoor de beleidsdoelstelling om in 2017 een gemiddelde besparing van 

40 procent aan gasverbruik te realiseren (ten opzichte van het jaar 2000) al behaald.  

In 2016 realiseren we (door afronding van de modernisering van de Chaletwoningen en het 

opleveren van een deel van de woningen in het moderniseringsproject de Greente-Zuid) de 

beleidsdoelstelling om ten opzichte van 2008 een besparing van 29 procent te behalen.  

Afronding van de modernisering van de Greente-Zuid in 2017 geeft een besparing van 30% 

ten opzichte van 2008.  
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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 behalen binnen energielabel B een gemiddelde Energie-Index van 1,25 

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. Eind 2014 

is ons gemiddelde energielabel al van een C-label naar een B-label (met een gemiddelde 

Energie-Index van 1,3) gegaan. OFW heeft hiermee een groot aanbod van woningen met een 

groen energielabel. Na de moderniseringen van de Chaletwoningen en de Greente-Zuid 

behalen wij een gemiddelde Energie-index van 1,25 (volgens de energielabelmethodiek van 

2014), zoals verwoord in het “Convenant energiebesparing huursector”. Dit is ruim voor de 

gestelde datum van 2020. 

Actie begroting 

 We plaatsen PV-panelen op circa 80 van onze grondgebonden woningen 

We plaatsen in de loop van 2016 PV-panelen op onze grondgebonden woningen (met een 

bouwjaar van 1980 of recenter en gemoderniseerde woningen), wanneer de huurder dit 

aangeeft. Voorwaarde is dat de woning, qua oriëntatie en schaduwwerking van bomen en 

gebouwen, geschikt is voor het aanbrengen van PV-panelen. Er wordt een beperkte 

vergoeding aan de huurder in rekening gebracht.  

OFW heeft voor het plaatsen van PV-panelen jaarlijks een budget beschikbaar. Voor 2016 

kunnen we op circa 80 woningen PV-panelen plaatsen.  

 

 

  



   14 

 

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 individuele 

medewerkers en teams zich blijven ontwikkelen. Zoals ieder jaar stellen we daarom een 

(bedrijfsbreed) opleidingsplan op en geven daar uitvoering aan.  

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 ook rekening met interne en externe ontwikkelingen (zoals efficiënt en klantgericht 

werken, de mogelijkheden van ICT-toepassingen, nieuwe wet- en regelgeving). Dit brengt 

soms ook mee dat teams en medewerkers nieuwe en/of andere werkzaamheden (gaan) 

verrichten. We faciliteren medewerkers in deze ontwikkelingen en bieden 

opleidingsmogelijkheden.  

Naast het opleidingsplan kunnen medewerkers, om hun inzetbaarheid op peil te houden of te 

vergroten, gebruikmaken van een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. 

 

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 starten met de vervanging van ons primaire systeem 

In 2016 / 2017 vervangen we ons primaire systeem (ERP-systeem). We gebruiken bij de 

uitvoering van onze bedrijfsprocessen al een behoorlijk aantal jaren een primair systeem (SG 

Tobias). Dit systeem vervangen we, zodat het meer mogelijkheden biedt en voor de gebruiker 
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prettig functioneert. Het is een mooie kans om vanuit procesverbeteringen en veranderingen 

door bijvoorbeeld wetgeving te kijken naar de inrichting van een dergelijk systeem. De 

vervanging van het primaire systeem hangt onder meer samen met: 

o het koppelen met of vervangen van ons huidige digitale post- en archiveringssysteem,  

o het vernieuwen en integreren van onze website en ‘Mijn OFW’ in het ERP-systeem,  

o de inrichting van de serverruimte, 

o het inrichten van het woonruimteverdelingssysteem conform ‘Passend toewijzen’, 

o het toepassen van het nieuwe woningwaarderingsstelsel. 

 Actie begroting 

 We voeren een INK-positiebepaling uit 

We voeren een INK-positiebepaling uit (onder andere: hoe is onze organisatie ingericht, welke 

resultaten behalen we, hoe leren we van onze ervaringen en behaalde prestaties). Met het 

INK-model kunnen we aan de hand van een zelfevaluatie in kaart brengen in welke richting 

verbetering of vernieuwing mogelijk is. De uitkomsten nemen we mee als input voor de nieuwe 

beleidsperiode.  

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 bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

 

Actie begroting 

We bieden aan minimaal tien personen een (afstudeer)stageplaats 

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

verantwoord werkklimaat hebben, waarin we stage- en werkervaringsmogelijkheden bieden. 

We bieden daarom evenals vorig jaar aan minimaal tien personen de kans om praktijkervaring 

op te doen in de vorm van een stage, dan wel een afstudeerstage/-onderzoek. 

Actie begroting  

We realiseren jaarlijks drie leerwerkplaatsen 

We realiseren conform het convenant ‘Bouwvolume voor Opleidingen’ jaarlijks drie 

leerwerkplaatsen voor niveau twee en drie en een à twee stageplekken voor studenten van 

BOL niveau vier 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.  
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6.4 Good Governance 

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 zetten de implementatie van de Woningwet en de Governancecode voort 

 De Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht en de Governancecode Woningcorporaties (met 

 daarin normen voor goed bestuur en goed toezicht, transparantie, externe verantwoording en 

 risicobeheersing) geldt vanaf 1 mei 2015. We hebben in 2015 in kaart gebracht welke 

 consequenties de nieuwe wet- en regelgeving voor onze organisatie (en voor onze 

 belanghouders) heeft en zijn gestart met de implementatie. Dit zetten we in 2016 voort. 

 

Actie begroting 

Het oordeel in de integrale Oordeelsbrief van de Autoriteit woningcorporaties is 

voldoende en we voldoen aan het Verbeterplan 

Woningcorporaties worden jaarlijks beoordeeld door de minister voor Wonen en Rijksdienst. 

De Autoriteit woningcorporaties beoordeeld (namens de minister voor Wonen en Rijksdienst) 

de volkshuisvestelijke prestaties, financiële positie, naleving van wet- en regelgeving, 

integriteit 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. 

 

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 belanghouders 

Naast structureel overleg gedurende het jaar met de diverse belanghouders, organiseren we 

jaarlijks een overleg met onze belanghouders. Dit doen we al sinds 2007 (in de vorm van een 

Stakeholders(belanghouders)bijeenkomst).  

Het biedt ons de kans om te horen of we de goede dingen doen en of we die goed doen. De 

opbrengsten van dit overleg leggen we vast in een verslag en nemen we mee in onze 

beleidskeuzes en overwegingen. We zorgen voor een terugkoppeling aan onze 

belanghouders.  

Het overleg in 2016 richt zich naar verwachting op het betrekken van belanghouders bij de 

vormgeving / invulling van de nieuwe beleidsperiode vanaf 2017.  
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Actie begroting 

We starten met de voorbereiding van het nieuwe ondernemingsplan en de visitatie 

 In 2017 loopt ons beleidsplan af. De totstandkoming van een nieuw ondernemingsplan 

 (beleidsplan) willen we in 2016 voorbereiden. Het plan zal de uitkomst zijn van een 

 zorgvuldig en transparant proces waarbij we vanzelfsprekend de mening van onze 

 belanghouders betrekken.  

 We zullen ook input krijgen uit de Visitatie die begin 2017 plaatsvindt (voor te bereiden in 

 2016). Een onafhankelijke commissie brengt dan in kaart wat onze maatschappelijke 

 prestaties zijn geweest van de voorgaande vier jaar. Het is een instrument voor horizontale 

 verantwoording naar onze belanghouders en daarnaast biedt de uitkomst van de 

 visitatie ons handvatten ter lering en verbetering.  

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 de Autoriteit woningcorporaties 

voldoen en sturen zo nodig bij 

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

beoordelingscriteria van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit 

woningcorporaties (Aw). In de integrale beoordelingsbrief van de Aw wordt (namens de 

minister) de beoordeling van de financiële positie opgenomen.  

 

In het cijfermatige deel van de begroting gaan we ook nader in op het Verbeterplan dat OFW 

op verzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting  (nu Aw) in januari 2014 heeft opgesteld. 

In dit plan geven we aan op welke wijze onze liquiditeitspositie in de komende jaren verbeterd 

wordt. Ons doel is dat eind 2018 het niveau van de schuldenpositie per woongelegenheid is 

teruggebracht naar 45.000 euro per woongelegenheid.  

 

Doelstelling beleidsplan:  

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

zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

Actie begroting 

We stellen een treasuryjaarplan op 

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

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

plan 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. 

Actie begroting 

De huurderving van woningen (exclusief leegstand vanwege verkoop, herstructurering 

en leegstand van bedrijfsruimten) bedraagt maximaal 1 procent 

We volgen gedurende het jaar het percentage huurderving. Dit mag maximaal één procent 

bedragen. Indien nodig en mogelijk treffen we maatregelen om het dervingspercentage zo 

laag mogelijk te houden.  
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Doelstelling beleidsplan:  

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

Actie begroting 

Uit benchmarkgegevens blijkt aan de hand van onze bedrijfslasten per verhuureenheid 

dat we efficiënter zijn dan het landelijk gemiddelde 

We willen een zo efficiënt mogelijke organisatie zijn en continu verbeteren (en daarmee 

samenhangende lagere bedrijfslasten realiseren) waarbij we de kwaliteit van onze 

dienstverlening niet uit het oog verliezen. In de meerjarenbegroting hebben we een analyse 

gemaakt van onze bedrijfslasten. 
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7 KENGETALLEN 

 
 Begroot 

2016 
Prognose 
2015 

Gerealiseerd 

2014 2013 2012 

Aantal verhuureenheden      

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.410 4.442 4.430 4.410 4.338 

Verkoop 25 32 21 15 13 

Sloop 0 0 0 0 0 

Samenvoeging 0 0 5 4 0 

Aankoop 0 01 1 0 32 

Oplevering nieuwbouw 0 0 37 39 53 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.385 4.410 4.442 4.430 4.410 

      

Verzorgingshuis 76 76 76 76 76 

Studenteneenheden 280 280 280 280 280 

Totaal overige woongebouwen 356 356 356 356 356 

      

Bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed 27 27 27 22 21 

Garages 135 135 145 168 170 

Totaal overige verhuureenheden 162 162 172 190 191 

      

Totaal verhuureenheden 4.903 4.928 4.970 4.976 4.957 

      

Balans en winst- en verliesrekening              
(x € 1.000) 

     

1. Eigen vermogen 26.955 25.987 21.883 18.748 23.069 

2. Huren (inclusief OFW Vastgoed 
Beheer BV) 

 
32.326 

 
32.051 

 
31.263 

 
29.561 

 
27.937 

3. Jaarresultaat na belastingen 968 4.104 3.135 -4.321 4.256 

      

Algemeen      

1. Eigen vermogen einde boekjaar 
uitgedrukt in een percentage van de 
huren 

 
 

83% 

 
 

81% 

 
 

70% 

 
 

63% 

 
 

83% 

2. Eigen vermogen einde boekjaar per 
verhuureenheid (x € 1) 

 
5.498 

 
5.273 

 
4.403 

 
3.768 

 
4.653 

3. Solvabiliteit 9,3% 8,8% 7,3% 6,2% 7,6% 

4. ICR 1,9 1,8 1,8 1,8 - 

5. DSCR 1,13 1,10 1,08 1,03 - 

6. LTV (leningen versus bedrijfswaarde) 
*a) 

- - 67% 66% 67% 

7. Dekkingsratio (leningen versus WOZ-
waarde) 

 
45% 

 
46% 

 
48% 

 
47% 

 
43% 

8. Solvabiliteit op basis van 
bedrijfswaarde *a) 

 
- 

 
- 

 
31% 

 
30% 

 
37% 

 

*a) De bedrijfswaarde wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening en de dVi ((de 

Verantwoordingsinformatie) opgesteld. Om die reden zijn er geen kengetallen over 2015 en 2016 

beschikbaar. 

  



   20 

 

8 UITGANGSPUNTEN 

8.1 Woningwet 

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Enkele maatregelen uit de Woningwet 

die gevolgen hebben voor de financiële inrichting van een corporatie zijn: 

- Splitsing DAEB/niet-DAEB-bezit  

In 2016 moet OFW een voorstel opstellen voor de splitsing van het DAEB- en niet-DAEB-

bezit. Er kan voor juridische of een administratieve splitsing worden gekozen. Bij de juridische 

splitsing wordt het niet-DAEB-bezit overgedragen aan een aparte juridische entiteit. Bij een 

administratieve splitsing wordt binnen de corporatie een splitsing in de winst- en 

verliesrekening en de balans gemaakt voor het DAEB- en niet-DAEB-bezit. 

OFW kiest voor een administratieve splitsing van het DAEB- en niet DAEB-bezit. 

Het splitsingsvoorstel wordt aan de Huurders Belangen Vereniging en de gemeente Dronten 

voorgelegd. In 2017 wordt het splitsingsvoorstel aan de Autoriteit Woningcorporaties ter 

goedkeuring voorgelegd. 

We zijn in het derde kwartaal van 2015 gestart met de voorbereiding van het 

splitsingsvoorstel. 

- Toepassing van de marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag in de 

jaarrekening voor het woningbezit.  

Voor de waardering van het vastgoed wordt in de jaarrekening 2016 door alle 

woningcorporaties de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. In de dVi 2015, die op 1 juli 

2016 gereed moet zijn, moet door corporaties een indicatie gegeven worden van de 

waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat per 1 januari 2016. Voor de berekening van 

de marktwaarde in verhuurde staat kan een full-variant en een basisvariant worden 

gehanteerd. De basisvariant is een meer modelmatige berekening van de marktwaarde in 

verhuurde staat. In het vierde kwartaal van 2015 is een eerste uitwerking van de marktwaarde 

in verhuurde staat opgezet. Deze informatie wordt mede gebruikt bij de keuze voor de variant. 

In deze begroting is uitgegaan van de waarderingsgrondslag, verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen dan wel lagere actuele 

waarde, conform de jaarrekening 2014 en 2015. 

 

8.2 Beoordeling door sectorinstituten 

OFW heeft in november 2013, naar aanleiding van een door het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

(CFV) opgelegde interventie, een verbeterplan opgesteld. Aanleiding voor deze interventie was de 

relatief hoge schuldenpositie van OFW. 

In de Toezichtbrief 2014 (6 november 2014) van het CFV staat dat de interventie is beëindigd en dat 

het verbeterplan als voldoende realistisch wordt beoordeeld. 

In de beoordeling van de afbouw van de schuldenpositie wil het CFV rekeninghouden met de 

problematiek van de financiering van het maatschappelijk vastgoed en de invloed daarvan op de 

schuld per verhuureenheid. Hiermee rekening houdend is een teruggang  tot een niveau van € 49.000 

per verhuureenheid acceptabel. 

Het CFV heeft aangegeven de ontwikkelingen in relatie tot het verbeterplan te monitoren.   

 

De ontwikkeling van de schuldenpositie volgens de begroting ten opzichte van het verbeterplan, is als 

volgt: 

(x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2015 

Schuldenpositie volgens verbeterplan 257.370 259.601 

Schuldenpositie volgens begroting 2016 
(prognose 2015) 

 
246.780 

 
251.784 

Positief verschil 10.590 7.817 

 

Met de komst van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 is de rol van het CFV overgenomen door de 

Autoriteit Woningcorporaties (AW). Op korte termijn wordt de lijn van het CFV voortgezet. Hoe de AW 

op langere termijn haar toezichtrol invult, is nog niet bekend.  
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Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gaat in haar beoordelingsmodel uit van business risk 

(kwalitatieve aspecten) en financial risk (kwantitatieve aspecten). 

 

De beoordeling van de business risk geschiedt aan de hand van een vragenlijst (door het WSW in te 

vullen) met 24 vragen. Aspecten die daarbij onder andere aan bod komen zijn: 

- governance 

- financiële sturing en beheersing 

- portefeuille strategie/vastgoedvoorraad 

- marktontwikkelingen 

- corporatie in control 

- economische en politieke ontwikkelingen 

 

In 2015 heeft OFW de vragenlijsten zelf beantwoord. Dit leverde geen specifieke aandachtspunten op. 

 

De beoordeling van de financial risk wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende vijf ratio’s. 

 De ICR (interest coverage ratio. Deze 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 te kunnen opvangen. 

 De DSCR (debt service coverage ratio). Deze ratio moet minimaal 1,0 zijn. De DSCR geeft 

aan of er voldoende capaciteit is om de rente en aflossing van leningen uit de operationele 

kasstromen te kunnen voldoen. 

 De LTV (loan to value). De verhouding tussen de bedrijfswaarde van het bezit en de leningen 

op lange termijn mag maximaal 75% bedragen. 

 De dekkingsratio. De verhouding schulden op lange termijn ten opzichte van de WOZ-

waarde mag maximaal 50% bedragen. 

 De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde moet minimaal 20% 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 om toekomstige tegenvallers op 

te vangen. 

 

Op basis van deze begroting zijn de ratio’s als volgt berekend: 

 

 ICR  

Volgens het kasstroomoverzicht 2016 bedraagt de ICR 1,9. Dit is als volgt berekend: 

 

x € 1.000  

Operationele kasstromen 8.677 

Bij: rentelasten 10.093 

Af: rentebaten 28 

Operationele kasstromen voor rentelasten (a) 18.742 

  

Rentelasten (b) 10.093 

ICR, verhouding (a) : (b) 1,9 

Minimaal vereist WSW  1,4 
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 DSCR 

De berekening van de DSCR over 2016 is als volgt: 

(x € 1.000) 

Kasstroom tbv DSCR bepaling A 19.480 

Rente-uitgaven  B 10.065 

Verkoopopbrengst (cumulatief 5 jaar) *) C 14.250 

Restwaarde portefeuille D 23.830 

   

Langlopende schulden per 31-12-2015 E 251.784 

Gemiddelde restant-levensduur van de 
portefeuille 

 
F 

 
30 

   

Theoretisch aflossingsniveau G=(E-C-D)/F 7.123 

   

DSCR H=A/(B+G) 1,13 

Minimaal vereist WSW  1,0 

 

*) Voor de berekening is de verkoopopbrengst over 2016 vermenigvuldigd met 5. 

De DSCR berekening wordt door het WSW uitgevoerd op basis van een gewogen gemiddelde 

van vijf jaar en de cumulatieve verkoopopbrengsten van vijf jaar. In bovenstaande berekening 

is de DSCR voor één jaar (2016) berekend. 

 

 Dekkingsratio 

De dekkingsratio (verhouding WOZ-waarde t.o.v. langlopende schulden) laat het volgende 

beeld zien: 

(x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2015 

Leningen stichting OFW  246.779 251.784 

WOZ-waarde *) 552.001 544.364 

   

Percentage leningen/WOZ-waarde 45% 46% 

Maximum-norm WSW 50% 50% 

*) Bij de bepaling van de WOZ-waarde is in 2015 en 2016 uitgegaan van respectievelijk een 

stijging van 1,5% en 2%. 

 

 LTV 

De LTV (bedrijfswaarde in verhouding tot de schulden op lange termijn) per 31 december 

2014 bedraagt 67%. Het maximum-percentage voor de LTV volgens de normen van het WSW 

bedraagt 75%. 

 

 Solvabiliteit 

De solvabiliteit op basis van de bedrijfswaarde conform de jaarrekening 2014 bedraagt 31%. 

Dit ligt boven de ondergrens van 20% die het WSW hanteert. 

 

De conclusie die uit deze analyse getrokken kan worden, is dat OFW aan de criteria van het WSW 

voldoet. 

 

8.3 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 

vennootschapsbelasting. In het kader van de invoering van de integrale vennootschapsbelastingplicht 

voor woningcorporaties 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. 
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De aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2013 zijn ingediend bij de Belastingdienst. De 

definitieve aanslagen tot en met 2011 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 de 

Belastingdienst en OFW bij 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 2016 is als volgt berekend: 

 

 (x € 1.000) 

Resultaat voor belastingen (commercieel) 2.059 

Af: resultaat deelnemingen -31 

Bij: waardeveranderingen materiële vaste activa 704 

Af: woningverkopen bestaand bezit (vorming herinvesteringsreserve) -1.435 

Bij: afschrijvingen materiele vaste activa (exclusief activa ten dienste 
van exploitatie) 

 
7.652 

Af: onderhoud begrepen in modernisering  -4.500 

Af: overige verschillen -290 

Bij: sectorspecifieke heffingen (saneringssteun) 0 

Fiscale winst 4.159 

 

Berekende vennootschapsbelasting 2016 (x € 1.000) 

200 * 20% =  €      40 

3.959 * 25% =  €    990 

Totaal   € 1.030 

 

De Belastingdienst heeft aan de hand van een door OFW gemaakte verdeling voor onderhoud en 

verbetering bij een moderniseringsproject een definitief standpunt hierover ingenomen. Bij 

moderniseringsprojecten (ook toekomstige) wordt volgens dit standpunt 21% als verbetering en 79% 

als onderhoud aangemerkt. Bij de bovenstaande berekening van de fiscale winst is hiermee rekening 

gehouden. 

 

Onder de post ‘Belastingen’ is in de begroting 2016 het volgende bedrag (x € 1.000) opgenomen: 

- Vennootschapsbelasting 2016 (conform berekening) € 1.030 

- Vrijval actieve belastinglatentie    €      30 

Totaal belastingen 2016     € 1.060 

 

De vrijval van de actieve latentie bedraagt € 30.000. 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 fiscale startbalans per 1 januari 2008. 

Bedrijfseconomisch is deze premie wel opgenomen. Deze herfinancieringspremie valt vrij op basis van 

het leningenverloop van geherfinancierde leningen. 

 

De fiscale winst over 2016 kan worden verrekend met in het verleden opgebouwde compensabele 

verliezen. De compensabele verliezen zijn als volgt opgebouwd: 

 

x € 1.000  

Compensabele verliezen t/m 31 december 2014 21.347 

Af: fiscale winst 2015 (prognose) -3.014 

Compensabele verliezen t/m 31 december 2015  18.333 
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De fiscale winst over 2016 wordt conform voorgaande berekening ingeschat op  

€ 4.159.000. Na verrekening van de fiscale winst over 2016 bedraagt de fiscale verliesverrekening  

€ 14.174.000. 

 

8.4 Huurverhoging 

In het Woonakkoord van februari 2013 is opgenomen dat de inkomensafhankelijke huurverhoging 

wordt vervangen door een huursombenadering. Minister Blok heeft op 3 juli 2015 een voorstel 

gepresenteerd voor een nieuw huurbeleid. De minister neemt daarbij de kern van het sociaal akkoord 

van Aedes en de Woonbond over: een beperking van de huurstijging met het oog op de 

betaalbaarheid en een sterkere koppeling van de huurprijs aan de kwaliteit van de woning. Met de 

huursombenadering is de totale huurstijging aan een maximum gebonden, maar is het mogelijk op 

niveau van de individuele woning de huurverhoging te differentiëren.  

De belangrijkste punten van het nieuwe huurbeleid zijn: 

- De maximale huurstijging, inclusief harmonisatie bij nieuwe verhuringen, bedraagt inflatie plus 

1%. 

- Als de huur van een woning onder de 80% van de maximaal toegestane huur ligt, mag de 

huurverhoging maximaal inflatie plus 2,5% zijn.  

- De minister komt nog met een voorstel voor goedkoop scheefwonen (huishoudens met een 

lage huur ten opzichte van het inkomen).  

Dit voorstel wordt nog met de Tweede Kamer besproken. 

Voor de huurverhoging van 2016 hebben we ons gebaseerd op het voorstel van de minister. 

We zijn uitgegaan van een inflatie van 1%. In de begroting 2016 is bij het bepalen van het 

huurstijgingspercentage rekening gehouden met de genoemde kaders (volgens brief van 3 juli 2015 

van de minister) en de geprognosticeerde inflatie.  

 

8.5 Overige uitgangspunten 

Stijging variabele lasten (inflatie) 2016:  2,0% 

Huurderving    1,0% van de huuropbrengsten 

 

8.6 Rente nieuwe financieringen (langer dan twee jaar) 

Voor nieuwe financieringen met een looptijd van meer dan twee jaar is voor het jaar 2016 uitgegaan 

van een rentepercentage van 4,0%. 

 

8.7 Rente kortlopend krediet en roll-overleningen 

Voor kortlopend krediet heeft OFW een kredietfaciliteit, die in de vorm van kasgeldleningen en/of 

rekeningcourantkrediet kan worden opgenomen. Daarnaast maakt OFW gebruik van roll-overleningen 

op basis van de Euribor (1-, 3- en 6-maands). Vrijwel alle roll-overleningen zijn gefixeerd door middel 

van een payersswap. De afgesloten payersswaps hebben geen clausules voor 

marktwaardeverrekening. 

Voor het korte krediet en de roll-overleningen (niet door een payersswap gefixeerd) wordt voor 2016 

uitgegaan van een rentepercentage van 2%.  

 

8.8 Onrendabele investeringen 

In de begroting 2016 is rekening gehouden met de onrendabele investering voor een bedrag van         

€ 704.000 voor de modernisering van 95 woningen in de Greente-Zuid te Swifterbant. In de 

bedrijfswaardeberekening wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar na de modernisering.  
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8.9 Sectorspecifieke heffingen 

Verhuurderheffing 

In de begroting 2016 is rekening gehouden met de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing wordt 

berekend over de WOZ-waarde van zelfstandige woningen met een huurprijs tot € 710,68 per maand. 

Het tarief voor 2016 bedraagt € 4,91 per € 1.000 WOZ-waarde. Voor 2016 is een bedrag van              

€ 2.710.000 aan verhuurdesrheffing opgenomen. 

 

Heffing saneringssteun 

De Autoriteit Woningcorporaties (voorheen Centraal Fonds Volkshuisvesting) kon ieder jaar besluiten 

om een heffing voor de sanering van corporaties die in de problemen zijn geraakt op te leggen. Sinds 

de invoering van de Woningwet per 1 juli 2015 ligt deze taak bij het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). Eind september 2015 heeft het WSW aan de minister geadviseerd om voor 

2016 geen heffing op te leggen. Om die reden is geen heffing saneringssteun in de begroting 2016 

opgenomen. 

 

8.10 Verkoopresultaten 

OFW heeft een verkoopplan voor de verkoop van bestaande huurwoningen. De woningen uit het 

verkoopplan worden verkocht aan de zittende huurder (bij gebleken interesse) of bij verhuizing. 

In de winst- en verliesrekening is rekening gehouden met de verwachte verkoopopbrengst onder 

aftrek van de boekwaarde. 

 

8.11 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 uitgesplitst: 

 reparatieonderhoud; onderhoud vanwege meldingen van bewoners 

 verhuisonderhoud; onderhoud vanwege verhuizingen 

 preventief onderhoud; voorkomen van storingen en reparatiemeldingen 

 individueel dynamisch onderhoud 

 planmatig (cyclisch) onderhoud 

 

In de begroting 2016 is met de volgende budgetten voor onderhoud rekening gehouden:  

 

Reparatie- en verhuisonderhoud 
 

Reparatieonderhoud (x € 1) Begroting 
2016 

Begroting 
2015 

Reparaties woningen, kamers en garages 785.600 785.600 

 

 

Verhuisonderhoud (x € 1) Begroting 
2016 

Begroting 
2015 

Verhuizingen woningen en kamers  709.500 688.000 

 

Het budget voor reparatieonderhoud is ten opzichte van 2015 gelijk gebleven. De prijsstijgingen op 

lonen en materialen verwacht OFW te kunnen opvangen door het vergroten van de efficiëntie. 

Het aantal verhuizingen in 2016 is begroot op 430 (2015: 430).  

Het budget verhuisonderhoud is met € 21.500 verhoogd. Deze stijging wordt voorzien vanwege een  

toename van het aantal verhuizingen met hoge kosten..  
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8.12 Preventief onderhoud 

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 wordt op contractbasis uitgevoerd. Het budget voor 2016 bedraagt € 684.567 (2015:           

€ 635.960). 

 

8.13 Individueel dynamisch en planmatig (cyclisch) onderhoud 

Het individueel dynamisch onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen: 

 keukenvervanging 

 CV-onderhoud buiten het contract 

 vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 

 badkamervernieuwing 

 asbestsanering 

 

Voor de badkamervernieuwing en keukenvervanging worden huurders verschillende 

keuzemogelijkheden geboden. Voor het jaar 2016 is de vernieuwing van 47 badkamers (2015: 47) en 

120 keukens (2015: 120) gebudgetteerd.  

Bij verhuizingen en reparatieverzoeken wordt OFW steeds vaker geconfronteerd met asbesthoudende 

materialen of asbestresten in een woning. Het saneren van de asbest gaat vanwege 

veiligheidsmaterialen gepaard met relatief hoge kosten. Om die reden is in 2016 een budget voor 

asbestsanering opgenomen. 

 

Het budget voor individueel dynamisch onderhoud is als volgt opgebouwd: 

 

(x € 1) Begroting 
2016 

Begroting 
2015 

Keukenvervanging  502.150 496.100 

CV-onderhoud buiten het contract 78.650 78.650 

Vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 108.900 108.900 

Badkamervernieuwing 718.135 735.680 

Asbestsanering 100.000 0 

Totaal  1.507.835 1.419.330 

 

De vernieuwing van badkamers (budget € 718.135) wordt geactiveerd onder de post ‘Materiële vaste 

activa’ en wordt over de restantlevensduur van het betreffende complex afgeschreven. 

 

De totale kosten voor planmatig onderhoud (projectmatig) voor 2016 zijn begroot op € 1.710.516 

(2015: € 1.361.056). Een overzicht van de planmatig onderhoudswerkzaamheden is weergegeven in 

bijlage 1. 

 

Het totale budget 2016 voor planmatig onderhoud, inclusief dynamisch onderhoud is als volgt: 

 

(x € 1) Begroting 
2016 

Begroting 
2015 

Planmatig onderhoud (projectmatig) 1.710.516 1.361.056 

Individueel dynamisch onderhoud (exclusief 
badkamervernieuwing) 

 
789.700 

 
683.650 

Totaal  2.500.216 2.044.706 
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9 BEGROTING 2016 (ENKELVOUDIG) 
 

x € 1.000 Begroting 
2016 

Prognose 
2015 

Begroting 
2015 

Bedrijfsopbrengsten    

Huren 31.959 31.650 31.903 

Vergoedingen 1.000 1.000 700 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.767 2.932 1.377 

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf 0 0 0 

Overige bedrijfsopbrengsten 300 300 300 

Som der bedrijfsopbrengsten 35.026 35.882 34.280 

    

Bedrijfslasten    

Afschrijving materiële vaste activa 8.038 8.035 7.985 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 704 -628 0 

Lonen en salarissen 2.455 2.400 2.445 

Sociale lasten 390 400 400 

Pensioenlasten 435 400 430 

Onderhoudslasten 4.074 3.550 3.549 

Leefbaarheid 50 50 50 

Lasten servicecontracten 1.000 950 700 

Overige bedrijfslasten 3.349 3.250 3.242 

Sectorspecifieke heffingen 2.710 2.368 2.413 

Som der bedrijfslasten 23.205 20.775 21.214 

    

Bedrijfsresultaat 11.821 15.107 13.066 

    

Financiële baten en lasten    

Opbrengst financiële vaste activa 27 28 28 

Rentebaten 0 0 0 

Rentelasten 9.789 10.225 10.208 

    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 
belastingen 

 
2.059 

 
4.910 

 
2.886 

    

Belastingen -1.060 -776 -32 

Resultaat deelnemingen -31 -30 -66 

    

Resultaat na belastingen 968 4.104 2.788 
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10 KASSTROMEN 2016 

 
x € 1.000 Begroting 

2016 
Prognose 

2015 
Begroting 

2015 

Operationele kasstromen    

Ontvangsten    

Huren *)31.932 31.829 31.877 

Vergoedingen 1.000 1.000 700 

Overige bedrijfsontvangsten 300 271 300 

Renteontvangsten 28 8 28 

Saldo ingaande kasstromen 33.260 33.108 32.905 

    

Uitgaven    

Lonen en salarissen 2.455 2.270 2.445 

Sociale lasten 390 358 400 

Pensioenlasten 435 401 430 

Onderhoudsuitgaven 4.074 4.047 3.549 

Overige bedrijfsuitgaven 3.349 2.943 3.243 

Leefbaarheid 50 36 50 

Servicecontracten 1.000 1.000 700 

Rente-uitgaven 10.093 10.876 10.378 

Sectorspecifieke heffingen 2.710 2.368 2.413 

Vennootschapsbelasting 0 0 0 

Saldo uitgaande kasstromen 24.556 24.299 23.608 

    

Kasstromen uit operationele activiteiten 8.704 8.809 9.297 

    

(Des)investeringskasstromen    

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen -2.850 -3.901 -1.775 

Verkoopontvangsten VOV-woningen/grond de Voor 0 -780 0 

Woningverbetering woningen 6.729 7.614 10.519 

Aankoop woning 0 143 0 

Investeringen overig 735 414 368 

Kasstroom uit (des)investeringskasstromen (negatief) 4.614 3.490 9.112 

    

Financieringskasstromen    

Aflossingen -20.195 -29.566 -14.359 

Rekening-courantverhouding BV’s 0 279 0 

Nieuwe leningen 15.191 24.000 13.574 

Saldo financieringskasstromen  -5.004 -5.287 -785 

    

Totaal kastromen (mutatie liquide middelen) -914 32 -600 

 

*) Het verschil tussen de huuropbrengsten volgens de begroting 2016 en de kasstromen 2016 van      

€ 27.000 wordt veroorzaakt door de vrijval van de vooruit ontvangen huur van de bibliotheek en het 

peuterspeelzaalwerk van het MFG Biddinghuizen. 
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11 TOELICHTING BEGROTING 2016 

In hoofdstuk 9 is een specificatie van het begrote resultaat over 2016 opgenomen. Dit resultaat betreft 

het enkelvoudige resultaat van Stichting OFW. Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van de kasstromen 

van stichting OFW. 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. 

 

11.1 Begroting 2016 

Het enkelvoudige resultaat na belastingen van stichting OFW over 2015 wordt begroot op € 968.000 

positief. Het resultaat van de drie dochter-BV’s van OFW is als ‘resultaat deelnemingen’ opgenomen. 

 

In de Uitgangspunten van deze begroting is de berekening van de fiscale druk over 2016 

opgenomen. De verschillen tussen de commerciële en fiscale winstberekening zijn nader uiteengezet. 

Gegeven de uitgangspunten van de begroting ontstaat er over 2016 een fiscale winst van                   

€ 4.173.000. Dit bedrag wordt gecompenseerd met de opgebouwde verliezen uit voorgaande jaren. 

De kasstromen van stichting OFW zijn in hoofdstuk 10 ‘Kasstromen 2016’ weergegeven. In dit 

kasstroomoverzicht is voor de invulling van de financieringsbehoefte uitgegaan van het aantrekken 

van nieuwe leningen voor een totaalbedrag van € 15.191.000. In het treasuryjaarplan 2016 wordt de 

invulling van de financieringsbehoefte nader uitgewerkt.  

 

11.2 Bedrijfsopbrengsten 

De begroting van de huren is gerelateerd aan de werkelijke huuropbrengsten over het jaar 2015. Met 

desinvesteringen als gevolg van verkoop is rekening gehouden. 

 

Bij de jaarlijkse huurverhoging voor 2016 is rekening gehouden met de aangekondigde invoering van 

de huursombenadering. In hoofdstuk 8 ‘Uitgangspunten’ is dit uiteengezet. 

 

Onder de post ‘netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille’  is rekening gehouden met de verwachte 

verkoop van bestaande huurwoningen op basis van het verkoopplan. Per 31 december 2015 is het 

aantal te verkopen woningen volgens het verkoopplan circa 630. 

In de begroting 2016 wordt uitgegaan van de verkoop van 25 bestaande woningen. Het begrote 

resultaat uit de verkoop van bestaande huurwoningen bedraagt € 1.767.000. Dit resultaat is als volgt 

opgebouwd: 

Verkoopopbrengst 25 * € 120.000 =  € 3.000.000 

Af: boekwaarde     € 1.233.000 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille € 1.767.000 

 

In deze begroting gaan we ervan uit dat bij een derde van de verkochte woningen een starterslening 

wordt verstrekt. Het totaal van de startersleningen wordt ingeschat op € 150.000. In de 

kasstroomprognose is hier rekening mee gehouden. 

 

De criteria bij verkoop van bestaande huurwoningen zijn: 

 verkoop vindt tegen marktwaarde plaats 

 er wordt alleen aan particulieren, die er zelf gaan wonen, verkocht 

 woningen worden op verzoek van de huurder of bij verhuizing verkocht 

 afhankelijk van het inkomen van de koper wordt een starterslening volgens de voorwaarden 

van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aangeboden 
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11.3 Bedrijfslasten 

De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn berekend aan de hand van de historische 

kostprijs, dan wel de lagere actuele waarde van de materiële vaste activa. De afschrijvingsmethodiek 

is lineair, rekening houdend met de ingeschatte levensduur. 

 

Onder de personeelslasten zijn de salariskosten, pensioen-, sociale lasten en externe bijstand 

(tijdelijke ingeleend personeel) opgenomen. In bijlage 4 is een specificatie van de overige 

bedrijfslasten en de lasten onderhoud opgenomen. De post ‘materiële vaste activa’ betreft de 

onrendabele investering van modernisering van huurwoningen. Uitgangspunt bij het bepalen van de 

onrendabele investering is de bedrijfswaarde (verdiencapaciteit) van de 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. Bij de berekening van de 

bedrijfswaarde is rekening gehouden met de verhuurdersheffing gedurende de gehele levensduur. 

 

In de begroting 2016 is de onrendabele investering van de modernisering van 95 woningen in de 

Greente-Zuid opgenomen. Naar verwachting start de uitvoering begin 2016.  

 

11.4 Kosten werkorganisatie 

Personeelskosten 

Het aantal FTE (full-time-equivalenten) bedraagt over 2016 47,7 (2015: 46,3). Bij het bepalen van het 

aantal FTE is rekening gehouden met het ouderschapsverlof dat in 2016 door medewerkers 

opgenomen wordt. 

 

Huisvestingskosten 

De kosten van het bedrijfsgebouw aan de Noord 47 in Dronten zijn onder de post ‘Huisvestingskoten’ 

opgenomen. 

 

Kosten werkorganisatie 

In bijlage 3 zijn de kosten van de werkorganisatie opgenomen.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 – Jaarplanning planmatig onderhoud 

Complexnaam Straat Plaats Aantal Handeling 

Sen.won. Cultuursingel Cultuursingel 94 t/m 114 Biddinghuizen 11 Groot 
schilderwerk  

Weidehof – Cultuursingel Cultuursingel 39 t/m 87, 48, 52, 56 t/m 
70. Fruithof 40, 44 t/m 50. Weidehof 3 
t/m 29 en 18 t/m 32.  

Biddinghuizen 62 Groot 
schilderwerk  

Het Plein Plein 12 t/m 18 Biddinghuizen 4 Groot 
schilderwerk  

Weidehof Weidehof 36 en 40 Biddinghuizen 2 Groot 
schilderwerk  

De Zaan e.o. Hondsrug 168 t/m 198, 212 t/m 218. 
Mergelland 18 t/m 54. Mergelland 21 t/m 
61. Langstraat 13 t/m 23. De Zaan 35 
t/m 67, 46 t/m 104, 114 t/m 120. 

Dronten 117 Groot 
schilderwerk  

App. De Zaan – Hondsrug Hondsrug 242 t/m 248. De Zaan 106 t/m 
112, 122 t/m 128. 

Dronten 12 Groot 
schilderwerk  

De Zaan e.o. Hondsrug 138 t/m 166. Langstaat 53 t/m 
71 

Dronten 25 Groot 
schilderwerk  

Verz.hs. De Regenboog De Regenboog 101 t/m 416. Dronten 1 Groot 
schilderwerk  
Vervangen 
dakgoten 

Aanl.won. De Regenboog De Regenboog 417 t/m 440, 475 t/m 
512. 

Dronten 61 Groot 
schilderwerk  

Aanl.won. De Regenboog De Regenboog 1 t/m 11, 441 t/m 474, 
513 t/m 516. Het Spectrum 1 t/m 19. 

Dronten 59 Groot 
schilderwerk  

Sen.won. Het Zenit – De 
Wolken 

Het Zenit 1 t/m 15. De Wolken 1 t/m 15, 
15A en 15B. 

Dronten 24 Groot 
schilderwerk  

De WoonArk Lijzijde 91, 95 t/m 133 t/m 273. De Tros 
1, 13 t/m 57. De Oost 52. 

Dronten 116 Groot 
schilderwerk  

Gar. Dronten-Centrum Klipperstraat 31B t/m 31J. Dronten 9 Vervangen 
dakgoten en 
dakbedekking 

Gar. Fazant I & II De Fazant 58A t/m 58D, Wildkansel 1A 
t/m 1F en 1H 

Dronten 10 Groot 
schilderwerk 
Vervangen 
dakbedekking en 
dakgoten 

Gar. Oeverloper e.o. De Grutto 77F. De Oeverloper 29B t/m 
29G en 139E, 139F, 177B, 177

E
. De 

Oost 38B. Zeilmakerstraat 56A en 56B. 

Dronten 14 Groot 
schilderwerk  

Blaasbalg De Blaasbalg 4 t/m 58, 3 t/m 71. Dronten 63 Groot 
schilderwerk  

Noordsingel De Noordsingel 4, 8 en 10. Swifterbant 3 Groot 
schilderwerk  

App. & egw-levensl. De 
Voor 

De Voor 1 t/m 57. Cultuursingel 1 t/m 
19. 

Biddinghuizen 39 Groot 
schilderwerk  

Levensl. & egw. 
Cultuursingel 

Cultuursingel 21 t/m 37, 72 t/m 90. 
Fruithof 4 t/m 36 

Biddinghuizen 36 Groot 
schilderwerk  

App. Cultuursingel Cultuursingel 36, 36A, 38, 38A, 38B, 
38C, 40, 40A, 40B, 40C, 101 t/m 115. 

Biddinghuizen 18 Groot 
schilderwerk  

C.A.H. Van Hartenstraat Ir. H. van Hartenstraat 1, 5, 7, 11 t/m 17, 
21, 23, 27, 29, 33, 35, 39 t/m 51, 55, 57, 
61, 63, 67 t/m 73, 77, 79 en 83. 

Dronten 31 Groot 
schilderwerk  

De Morinel De Morinel 128, 152, 162, 170 en 226. Dronten 5 Groot 
schilderwerk  
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NB. In dit overzicht kunnen inmiddels verkochte woningen voorkomen, daar worden vanzelfsprekend geen 

werkzaamheden uitgevoerd. 

  

Grutto – Oeverloper De Grutto 71, 95. De Oeverloper 47, 61, 
171, 187. 

Dronten 6 Groot 
schilderwerk  

Fuikhoren – Noordhoren – 
Wulk  

Fuikhoren 3 t/m 27, 31 t/m 39, 43, 45, 4 
t/m 32 en 40. Noordhoren 13, 15, 21, 
27, 29, 33, 35, 39 t/m 43, 47, 53 t/m 69. 
Penhoren 1 t/m 11, 4, 6, 16, 20, 22. 
Tolhoren 14, 16, 20. Wulk 1, 4, 7, 10 en 
12. 

Swifterbant 75 Groot 
schilderwerk  

Uitloper – Klaversingel Klaversingel 1 t/m 19 t/m 51, 69 t/m 75, 
81 t/m 91, 44, 52, 64. Uitloper 2 t/m 36, 
40 t/m 54, 58 t/m 64, 68 t/m 70. 

Biddinghuizen 72 Groot 
schilderwerk  

Gezondheidscentrum 
Beursplein 

Beursplein 9 Dronten 1 Groot 
schilderwerk  

De Boeg De Botteloef 1 t/m 5, 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 Boegspriet 3 t/m 10, 13 t/m 16, 18, 
19, 22, 25 t/m 28, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 
47 t/m 56. De Killick 1 t/m 8, 9, 10, 11, 
12, 13 t/m 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 t/m 
40, 47 t/m 54, 56, 57,  60, 63 t/m 67, 71, 
73. De Stag 1 t/m 27, 31 t/m 33, 35 t/m 
46, 47 en 47A, 48 en 48A, 49 en 49A, 
50 en 50A, 51 t/m 54, 59 t/m 62. Het 
Want 1 t/m 5, 9, 21 en 21A 22 en 22A, 
23 en 23A, 24 en 24A, 25 t/m 28. De 
Stag 55, 56, 57, 58, 34A t/m 34D. 

Dronten 172 Vervangen 
gasleidingen 

Heraldiek – Wapenschild Het Wapenschild 2 t/m 20, 62,64. De 
Heraldiek 1 t/m 19. De Kroon 2 t/m 16. 

Swifterbant 30 Vervangen 
dakgoten 
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Bijlage 2 - Investeringen activa ten dienste van de exploitatie 

 

Omschrijving  x € 1.000 

Huisvesting   

Zonnepanelen kantoor  35 

   

Vervoermiddelen   

Bedrijfsauto  35 

   

Automatisering   

Licenties *) 381  

Hardware 84  

Consultancy *) 200  

  665 

   

Totaal investeringen activa ten dienste van exploitatie  735 

 

*) De kosten voor licenties en consultancy betreffen de vervanging van het huidige ERP-systeem 

Tobias naar de volgende generatie Tobias AX. 
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Bijlage 3 - Begroting van de kosten van de werkorganisatie 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2016 2015 

Omschrijving kostensoort   

Personeelskosten   

Brutosalarissen 2.380 2.355 

Vergoeding ziekteverzekering -25 -10 

Pensioenlasten 435 430 

Sociale lasten 390 400 

Externe bijstand 100 100 

Bedrijfsopleidingen/loopbaanontwikkeling 150 150 

Overige personeelskosten 172 171 

Totaal personeelskosten 3.602 3.596 

   

Huisvestingskosten   

Onderhoud gebouwen 20 18 

Overige huisvestingskosten 114 114 

Totaal huisvestingskosten 134 132 

   

Raad van commissarissen   

Vacatiegelden 70 60 

Overige kosten 31 31 

Totaal kosten raad van commissarissen 101 91 

   

Algemene kosten   

Kosten leasing printers 13 27 

Kosten inventaris 3 3 

Kosten vervoermiddelen 97 97 

Drukwerk, kantoorartikelen en portokosten 68 75 

Kosten telecommunicatie 72 70 

Abonnementen en contributies 38 38 

Verzekeringen 15 19 

Kosten automatisering 465 375 

Externe controle 60 50 

Bewonersactiviteiten, participatie, PR en stakeholdersdebat 100 103 

Kosten klein materiaal, handgereedschap e.d. 40 40 

Kosten advies en onderzoek 140 100 

Overige algemene kosten 100 137 

Totaal algemene kosten 1.211 1.134 

   

Totaal kosten werkorganisatie exclusief afschrijvingen 5.048 4.953 

   

Afschrijving bedrijfsgebouw 122 121 

Afschrijving inventaris/automatisering 226 253 

Afschrijving vervoermiddelen 38 35 

Totaal afschrijving activa ten dienste van exploitatie 386 409 

   

Totaal kosten werkorganisatie inclusief afschrijvingen 5.434 5.362 
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Bijlage 4 - Overige bedrijfslasten en lasten onderhoud 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2016 2015 

Overige bedrijfslasten   

Overige personeelskosten, kosten huisvesting, raad van 
commissarissen en algemene kosten 

 
1.768 

 
1.678 

Belastingen en verzekeringen 1.393 1.376 

Contributie Aedes 38 38 

Afboeking oninbare vorderingen 150 150 

Totaal overige bedrijfslasten 3.349 3.242 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2016 2015 

Leefbaarheid   

Wijkbeheermaatregelen 50 50 

Totaal wijkbeheermaatregelen 50 50 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2016 2015 

Sectorspecifieke heffingen   

Verhuurdersheffing  2.710 2.413 

Heffing saneringssteun 0 0 

Totaal overige bedrijfslasten 2.710 2.413 

 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2016 2015 

Lasten onderhoud   

Reparatieonderhoud 786 786 

Verhuisonderhoud 710 688 

Preventief onderhoud 685 636 

Planmatig onderhoud 2.500 2.045 

Af: uren eigen dienst -607 -606 

Totaal lasten onderhoud 4.074 3.549 
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Bijlage 5 - Begroting 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  367 

Som der bedrijfsopbrengsten  367 

   

Bedrijfslasten    

Afschrijving materiële vaste activa 216  

Onderhoudskosten 55  

Doorberekende overhead/zakelijke lasten 45  

Som der bedrijfslasten  316 

   

Bedrijfsresultaat  51 

   

Financiële baten en lasten  82 

   

Resultaat voor belastingen  -31 
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Bijlage 6 - Geconsolideerde begroting OFW  

De geconsolideerde begroting van Stichting OFW en OFW Holding BV (geconsolideerd) is als volgt. 
 

x € 1.000 Begroting 
2016 

Bedrijfsopbrengsten  

Huren 32.326 

Vergoedingen 1.000 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.767 

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf 0 

Overige bedrijfsopbrengsten 214 

Som der bedrijfsopbrengsten 35.307 

  

Bedrijfslasten  

Afschrijving materiële vaste activa 8.191 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 704 

Lonen en salarissen 2.455 

Sociale lasten 390 

Pensioenlasten 435 

Onderhoudslasten 4.129 

Leefbaarheid 50 

Lasten servicecontracten 1.000 

Overige bedrijfslasten 3.371 

Sectorspecifieke heffingen 2.710 

Som der bedrijfslasten 23.435 

  

Bedrijfsresultaat 11.872 

  

Financiële baten en lasten  

Opbrengst financiële vaste activa 0 

Rentebaten 0 

Rentelasten 9.844 

  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 
belastingen 

 
2.028 

  

Belastingen -1.060 

Resultaat deelnemingen 0 

  

Resultaat na belastingen 968 
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