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Verspreiding 

Dit jaarplan wordt toegezonden aan de gemeente Dronten, de Huurders Belangen Vereniging, 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de ILT / Autoriteit 

woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, banken en kredietverstrekkers, de 

Ondernemingsraad, overige belanghouders en relaties. Ook door middel van een nieuwsbericht 

(persbericht, website, Facebook, e-nieuwsbrief) en in ons bewonersblad OFW Vizier wordt 

gecommuniceerd over de jaarresultaten. 

 

Link naar Pdf-bestand jaarplan 

Duurzaamheid en transparantie vinden we belangrijk. Daarom ontvangen onze belanghouders 

en overige relaties een e-nieuwsbrief met daarin een link naar het jaarplan op onze website 

www.ofw.nl. Hier kunnen zij het jaarplan (maar ook het ondernemingsplan, strategisch 

beleidsplan voorraad en nieuwbouw, duurzaamheidsplan en het jaarverslag van OFW) 

raadplegen. Sommige belanghouders, toezichthoudende of controlerende instellingen, huurders 

of relaties die dat wensen, krijgen op verzoek of omdat regelgeving/voorwaarden dat 

voorschrijven een fysiek exemplaar. 

  

 

MISSIE 

“Wij bieden onze doelgroep voldoende beschikbare, betaalbare, passende, 

kwalitatief goede en duurzame huisvesting in wijken waar het prettig samen 

wonen is.”  

 

Wij bereiken dit met een klantgerichte, efficiënte en transparante organisatie en 

een doeltreffende inzet van (financiële) middelen. 

 

http://www.ofw.nl/
http://www.facebook.com/ofwdronten
http://www.linkedin.com/company/ofwdronten
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1 Inleiding 
 

Ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’  

Voor u ligt ons jaarplan voor 2019. Hierin laten we zien welke plannen we voor het komende jaar 

hebben In de inleiding nemen we u alvast mee in een aantal onderwerpen en ontwikkelingen die 

dit begrotingsjaar aan de orde zijn. 

 

Aan de basis van dit jaarplan ligt ons Ondernemingsplan. Dit plan hebben we met input van onze 

belanghouders voor de periode 2018-2023 opgesteld. Ook het daarvan afgeleide Strategisch 

Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (2018-2023) is grondslag voor de investeringen die we gaan 

doen. Na voorlopige vaststelling in het najaar van 2018 bespreken we het Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw in 2019 met stakeholders. In het voorjaar maken dit plan definitief. We 

realiseren ons daarbij dat een flexibele opzet gewenst is. In deze tijd is planning lastig alleen al 

door de oververhitte bouwmarkt. 

 

Overigens toetsen we alle plannen en besluiten die we nemen aan de 6 Duurzaamheid-checks 

die we in ons Ondernemingsplan hebben opgenomen: 

 

 

Energievoorziening in de toekomst 

Dit begrotingsjaar werken we verder aan de volgende stap in het verwezenlijken van onze 

ambitie ’Energieneutraal in 2050’. Naast dat we het plaatsen van PV-panelen op woningen 

voortzetten, werken we aan de toekomstige energievoorziening in onze woningen. We hanteren 

daarbij grofweg deze routes: 1. Nul op de meter bij moderniseringen, 2. Maatwerkaanpak voor 

de appartementencomplexen, 3. Nieuwbouw (Nul op de meter en gasloos) en 4. Hybride 

installaties in combinatie met PV panelen (en elektrisch koken).  In ons Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw werken we deze routes uit. 
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Ook werken we verder aan de ontwikkeling van Wijkenergieplannen om op termijn tot 

aardgasvrije wijken te komen. Dit doen we samen met gemeente Dronten en Liander.   

 

Prestatieafspraken met gemeente, Huurders Belangen Vereniging 

Een woningvoorraad die kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de samenstelling en vraag van de 

huidige en toekomstige bewoners, inspelen op de vergrijzing, aandacht voor bijzondere 

doelgroepen in de volkshuisvesting en prettig leefbare wijken en buurten met betrokken 

bewoners. Dat is waar de gemeente, Huurders Belangen Vereniging (HBV), en OFW samen voor 

staan.  

 

Ook het komende jaar werken we samen met de gemeente en de HBV aan prestatieafspraken 

rond deze thema’s. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van het gemeentelijk 

volkshuisvestingsbeleid.  

 

Op het moment van het opstellen van deze begroting, overleggen we over de prestatieafspraken 

voor 2019. In 2019 gaan we in overleg met elkaar voor de prestatieafspraken voor 2020. 

 

Nieuwbouw, modernisering en verkoop  

 We moderniseren 48 woningen in de Spelwijk in Swifterbant. 

 We voeren groot onderhoud uit aan 104 woningen aan de Spiegelstraat / Kombuisstraat / 

Galjoenstraat / Groenlandstraat in Dronten. 

 We onderzoeken de wijze waarop we met de gemeente Dronten samenwerken in het 

nieuwbouwproject MFC Swifterbant + 30 sociale huurappartementen. Wij vertalen dit in een 

samenwerkingsovereenkomst en een schetsontwerp. 

 We bereiden de nieuwbouw voor van twee appartementencomplexen (De Beesten) met in 

totaal 54 appartementen voor senioren aan de Lijzijde in Dronten. 

 We onderzoeken een mogelijke samenwerking met de gemeente Dronten voor nieuwbouw 

‘Magic mix’ van 60 appartementen, dagbesteding en  praktijkschool op de stationslocatie in 

Dronten. 

 We verwachten dat we van onze bestaande woningen 35 verkopen in 2019. 

 

Stijging bouwkosten, gebrek aan productiecapaciteit 

De forse groei van de orderportefeuilles van bouwbedrijven, onderaannemers en leveranciers en 

een productiecapaciteit die nog op het lage niveau van de crisis is afgestemd, veroorzaakt een 

bijzonder turbulente tijd in de bouwsector.  

 

Schaarste aan grondstoffen en personeel in de bouwsector resulteert in grote prijsstijgingen. 

Het gebrek aan productiecapaciteit heeft ook invloed op de projectenplanning. Op dit moment 

kan pas ruim 11 maanden na ondertekening van een aannemingsovereenkomst, gestart worden 

met realisatie. Dit maakt plannen heel lastig en het zet de financiële haalbaarheid van plannen 

onder druk.  
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BTW en Vennootschapsbelasting stijgen 

 De verwachting is dat vanaf 1 januari 2019 het lage Btw-tarief van 6% naar 9% verhoogd 

wordt. Dit werkt prijsverhogend voor onder andere het schilderwerk aan onze woningen. In 

de begroting is rekening gehouden met deze Btw-verhoging.  

 Bij de berekening van de vennootschapsbelasting houden we rekening met de voorgenomen 

wijzigingen (ATAD) in de belastingwetgeving met ingang van 1 januari 2019. De 

vennootschapsbelastingdruk neemt hierdoor aanzienlijk toe. 

 

OFW 50 jaar! 

Tot slot… Op 1 november 2019 bestaat Oost Flevoland Woondiensten (of zoals het eerder heette: 

Woningbouwvereniging ’Oost Flevoland’) een halve eeuw! In 50 jaar hebben we heel veel mensen 

een woning geboden in de gemeente Dronten en hebben we, samen met onze partners, 

bijgedragen aan een fijne woon- en leefomgeving. Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij 

gaan. Een mooie gelegenheid om komend jaar op verschillende manieren stil te staan bij 

verleden, heden en toekomst. 

 

Zo zijn we bezig met een oral history project. Huurders, (voormalig) bestuurs- en RvC-leden doen 

vanuit hun eigen achtergrond en ervaring hun verhaal. En, we gaan experimenteren. We weten 

niet precies wat de toekomst ons brengt. Een mooi moment dus om te bekijken wat werkt en wat 

niet. Sneak preview: Een van de experimenten is een domotica woning (ook wel smart home of 

huisautomatisering). 

 

Daarnaast zetten we natuurlijk onze huurders in het ‘zonnetje’ en vieren we op vrijdag 1 

november samen met onze belanghouders onze verjaardag! 

 

Leeswijzer 

In dit jaarplan leest u welke inkomsten we verwachten, hoeveel en waaraan we geld uitgeven en 

met welke uitgangspunten we daarbij rekening houden. 

 In de hoofdstukken 2 t/m 6 zijn per beleidsthema specifieke acties/activiteiten voor 2019 

weergegeven. 

 In de hoofdstukken 7 t/m 12 leest u het cijfermatige deel van het jaarplan. 
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2 Onze doelgroep onder dak 

Actie: Voorbereiding nieuwbouw 2 appartementengebouwen (De Beesten) met in totaal 54 

sociale huurappartementen voor senioren aan de Lijzijde in Dronten  

Dit project hebben we in 2010/2011 ontwikkeld. Het betrof de nieuwbouw van twee complexen 

van ieder 25 sociale huurappartementen en twee complexen met 20 koopappartementen. Het 

project is destijds uitgesteld vanwege de  Verhuurderheffing, heffing saneringssteun en de 

omvang van onze leningenportefeuille.  

Vanwege de wens om nu nieuw te kunnen bouwen voor de doelgroep senioren, is dit plan weer 

opgepakt. De grond van de twee appartementengebouwen bestemd voor de sociale verhuur is in 

2012 al afgenomen van de gemeente. Het plan brengen we nu in lijn met de huidige wet- en 

regelgeving (zeker op energetisch gebied heeft dit de nodige consequenties). Ook optimaliseren 

we het plan door op de begane grond van ieder complex twee appartementen toe te voegen in 

plaats van de commerciële zorgruimtes die hier oorspronkelijk waren gepland. De planning is om 

begin 2019 opnieuw de omgevingsvergunning voor de 54 appartementen aan te vragen en zo 

mogelijk in 2020 te starten met de realisatie. 
 

Actie: Onderzoek naar samenwerking met gemeente Dronten voor nieuwbouw ‘Magic mix’: 60 

appartementen, dagbesteding en  praktijkschool op stationslocatie Dronten 

Om in te spelen op een veranderende doelgroep willen wij graag appartementen realiseren voor 

jongeren, kwetsbaren en alleenstaanden in combinatie met dagbestedingsactiviteiten op de 

begane grond van het complex.  

 

De gedachte bij dit complex is om doelgroepen nadrukkelijk te mengen. Platform 311 heeft elders 

in het land verschillende experimenten uitgevoerd met dergelijke gemengde doelgroepen. De 

complexen werden door verschillende leeftijdsdoelgroepen (bijvoorbeeld studenten in een 

seniorenflat) bewoond. Dit was – mits goed begeleid – succesvol. Deze vorm van wonen heeft 

Platform 31 de titel ‘Magic mix’ gegeven. De gedachte is dat de verschillende groepen elkaar 

ondersteunen en door elkaar te leren kennen ook meer begrip krijgen voor de ander. Hetzelfde 

volkshuisvestelijk principe als de ‘gemengde wijk’ maar dan op complexniveau.  

De gemeente Dronten heeft een locatie aangewezen naast het station in Dronten waar we deze 

ambitie mogelijk zouden kunnen realiseren. De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor die 

locatie zijn echter zo opgesteld, dat er een groot bouwvolume moet worden gerealiseerd. Er zou 

een (te) groot aantal appartementen moeten komen, waardoor het parkeren op deze locatie in 

de knel komt. Ook de financiële haalbaarheid van de ruimte voor dagbestedingsactiviteiten in de 

plint van het gebouw is een aandachtspunt.  

Het Almere college heeft samen met de gemeente Dronten onderzoek laten uitvoeren voor de 

nieuwbouw van de praktijkschool voor het Almere college op de naastgelegen locatie. Hier ligt 

een kansrijke samenwerkingsmogelijkheid tussen gemeente (als huisvester van het Almere 

college) en OFW. Dit willen we in 2019 verder onderzoeken op haalbaarheid. 

                                                        
1 Platform 31 ziet de trends in stad en regio. Het is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie 

(tussen overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen) die beleid, praktijk en wetenschap 

verbinden rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en 

uitvoerders direct aan de slag kunnen. 
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Actie: Nieuwbouw MFC Swifterbant en 30 sociale huurappartementen 

Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van het College van B&W om een MFC 

met 30 sociale huurappartementen op de locatie van voormalig restaurant de Kombuis in 

Swifterbant te ontwikkelen.  

We hebben een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Dronten: OFW ontwikkelt de 30 

appartementen en voor het MFC-deel van 1000m2
 wordt de wijze van samenwerking verder 

onderzocht.  

De gemeente stelt nu samen met de gebruikers van het MFC een programma van eisen op. Dit is 

belangrijke input bij de architectenselectie. Het schetsontwerp van de winnende architect zal de 

contouren van het nieuwe MFC in Swifterbant inclusief de 30 appartementen weergeven. Dit  

schetsontwerp is tevens een belangrijk document om de verdere samenwerking en realisatie van 

het project vorm te geven. Dit moet resulteren in een samenwerkingsovereenkomst en een 

vervolg van het ontwerptraject.  

 

Actie: Wenkend perspectief voor senioren 

We werken een aanpak uit  hoe en met welke maatregelen we senioren kunnen faciliteren met 

het verkennen van de woon-mogelijkheden. Wat past het beste bij hun behoefte en situatie? 

Blijven wonen in de huidige woning en mogelijk de woning aanpassen? Of toch liever verhuizen? 

En wat betekent dat dan? Wat zijn daarvan de voordelen en kansen? Is het voor senioren 

voldoende duidelijk welke seniorenwoningen we te bieden hebben? Zijn die goed 

gepositioneerd?  

 

Actie: Kleine woningaanpassingen - langer zelfstandig 

We werken een aanpak uit hoe we kleine aanpassingen in woningen mogelijk kunnen maken en  

aanbieden aan huurders, zodat zij langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen. We 

denken bijvoorbeeld aan een toolkit: welke ingrepen zijn mogelijk, welke kosten gaan ermee 

gepaard voor de huurder? Een medewerker van OFW kan hier zowel over adviseren als de 

voorziening aanbrengen.  

 

Actie: Aangepaste woning / domotica 

Om senioren (huurders, maar wellicht ook de andere inwoners van Dronten) te informeren hoe 

men met kleine woningaanpassingen langer zelfstandig kan wonen in een eengezinswoning richt 

OFW, in het kader van ons 50 jarig bestaan, voor een jaar een modelwoning in. Deze aangepaste 

woning wordt voorzien van verschillende voorzieningen die het langer zelfstandig wonen 

ondersteunen. Hierbij staan vooral ingrepen die in de praktijk ook betaalbaar zijn centraal. Wij 

sluiten hierbij aan bij de campagne ‘Lang zult u wonen’ van de gemeente Dronten.   

 

Actie: We spannen ons in de taakstelling huisvesting statushouders te realiseren 

Statushouders behoren tot onze primaire doelgroep. We spannen ons daarom in om de 

taakstelling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor de gemeente Dronten te 

realiseren. 
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3 Duurzaam goed wonen 
 

Actie: Uitvoering modernisering 48 woningen in Spelwijk in Swifterbant 

Als laatste serie woningen van het bouwjaar 1963-1973 worden 48 woningen aan de Heraut, 

Blazoen, Vendelier en Jachthoorn (Spelwijk) in Swifterbant gemoderniseerd. De voorbereiding van 

dit moderniseringsproject heeft onder andere vanwege het gebrek aan productiecapaciteit bij 

onderaannemers langer geduurd dan was gepland. Naar verwachting start de uitvoering van de 

modernisering in het vierde kwartaal van 2018 met een modelwoning. In het eerste kwartaal van 

2019 start de modernisering van de andere woningen. 

 

Actie: Uitvoering groot onderhoud 104 woningen aan de Spiegelstraat / Kombuisstraat / 

Galjoenstraat/ Groenlandstraat in Dronten 

Met de modernisering van de 48 woningen in de Spelwijk wordt de moderniseringsaanpak van 

OFW afgerond. Er zijn woningen die al gemoderniseerd zijn, maar niet volledig. Dit betreffen 

woningen aan de Groenlandstraat, Galjoenstraat, Spiegelstraat en Kombuisstraat.  

De werkzaamheden hebben betrekking op vervanging van enkele kozijnen, isolatie van de kap en 

vervangen van de dakpannen. Een technische probleemanalyse is opgesteld en de aanbesteding 

loopt. Naar verwachting wordt dit project op zijn vroegst in de tweede helft van 2019 uitgevoerd. 

 

Actie:  Duurzaamheidsbudget: PV-installaties,  

hybride installaties, elektrisch koken 

Ook dit jaar plaatsen we PV-installaties (op  

daarvoor geschikte  woningen) op verzoek van  

onze huurders. Dit combineren we met een  

programma voor hybride installaties2 en  

elektrisch koken (in plaats van op gas).  

Hybride installaties en aansluitingen voor  

elektrische kookplaten plaatsen we in  

bestaande woningen op natuurlijke momenten  

(bijvoorbeeld bij een modernisering,  

verhuizing of het vervangen van een keuken).  

Bij de ontwikkeling van nieuwbouw is het  

uitgangspunt overigens gasloos en NOM  

(Nul Op de Meter). 

 

  

                                                        
2 Een hybride installatie is een elektrische luchtwater warmtepomp die naast de traditionele CV-ketel wordt 

aangebracht. Vooral in de tussenseizoenen kan het huis voor een deel worden verwarmd met deze 

warmtepomp. In de winterperiode wanneer de warmtepomp niet zo efficiënt is, wordt het huis nog 

traditioneel verwarmd met de CV-ketel. Deze installatie bespaart substantieel op het gasverbruik maar 

verbruikt wel extra elektriciteit. Daarom is een combinatie met een PV-installatie voor de duurzaam 

opgewekte elektriciteit ook een logische combinatie. Voor de PV-installatie wordt een vergoeding gevraagd 

van de huurder die ongeveer overeenkomt met 50% van de besparing. 
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Actie:  Stimuleren duurzaam bewonersgedrag 

Naast duurzaamheidsmaatregelen die OFW treft, kunnen bewoners zelf veel doen aan 

energiebesparing. We zetten daarom een campagne op waarmee we bewoners inzichten geven 

en stimuleren om energiezuiniger te leven.  Door energiezuiniger of misschien beter gezegd 

energiebewuster te leven, besparen bewoners bovendien op hun woonlasten. Een energiedisplay 

dat inzicht geeft in het werkelijk energieverbruik kan hierbij eventueel ondersteunen.  De 

campagne koppelen we eventueel aan een al gepland bouwkundig project.  

Actie: We nemen actief deel aan het proces om samen met gemeente en Liander 

Wijkenergieplannen te ontwikkelen 

Om in Nederland de transitie naar aardgasvrije wijken te maken, heeft het Rijk bepaald dat alle 

gemeentes voor 2021 Wijkenergieplannen hebben opgesteld. In de gemeente Dronten is het 

overleg inmiddels opgestart. Gemeente, netbeheerder Liander en OFW pakken dit samen op. 
 

Actie: Werken aan een woningvoorraad met een gemiddeld energielabel A 

In 2018 was de gemiddelde energie-index van onze woningen 1.22 (volgens het Nader 

Voorschrift). Na afronding van de modernisering van 48 woningen in de Spelwijk en het isoleren 

van het dak van de woningen aan de Groenlandstraat en omgeving zullen wij  nadien 

waarschijnlijk een gemiddeld energielabel A halen (EI = < 1,2).   
 

Actie: 340.000kg CO2
 besparen door onze energiebesparende maatregelen 

Het komende jaar besparen wij door onze energiebesparende maatregelen (modernisering, 

zonnepanelen en dakisolatie) ongeveer 340.000kg CO2 (340 ton). Totaal bedraagt de besparing 

eind 2019 dan ongeveer 4.335 ton CO2 ten opzichte van 2015 (toen het plan “OFW op weg naar 

Energieneutraal” is geschreven). Eind 2019 is de CO2-uitstoot van onze woningen vrijwel 

gehalveerd ten opzichte van 2008. Dit plan (OFW op weg naar Energieneutraal) is opgesteld om 

onze woningen in 2050 energieneutraal te laten zijn. Het plan ging uit van een bepaald 

gemiddeld gas- en elektra verbruik per woning. Nu wij met de E-Atlas van Liander zicht hebben 

op de gemiddelde, werkelijke gebruiken per complex, kunnen we de rekening opmaken over 

onze werkelijke CO2 besparing. Zie onderstaande grafiek en tabel voor de werkelijke gemiddelde 

CO2-uitstoot per woning per jaar. 
 

 
Berekening is op basis van werkelijk gebruik (gebruik – opgewekte energie) volgens gegevens uit E-Atlas van 

Liander. Aardgas = 1,780 kg CO2/m3 en  Stroom mix in NL = 0,47 kg CO2/KWh - bron: CBS Publicatie Berekening 

CO2 emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland Sept. 2012. 

Berekening volgens de integrale methode. 
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jaar 2008 2013 2014 2015 2016 2017 

co2 gas 2825 2223 1805 1897 1860 1919 

co2 elektra 1585 1259 1187 1156 1124 542 

totaal 4410 3482 2992 3053 2984 2461 

 

Actie: Vervangen oude meterkasten 

In het beleidsplan ‘OFW basiskwaliteit’ hebben wij vastgelegd dat de meterkasten in onze 

woningen veilig moeten zijn. Op termijn moeten al onze meterkasten zijn voorzien van minimaal 

een aardlekschakelaar per vier groepen. Na een inventarisatie van alle oude meterkasten in 

2016, is in 2017 en 2018 een aantal oude groepenkasten vervangen door nieuwe zekeringkasten 

met aardlekschakelaar. Deze aanpak wordt gecontinueerd. Verder gaan wij vanwege de 

installatieveiligheid actief meterkasten keuren.   

 

Actie: Vervangen veroudererde gasleidingen 

OFW wil op termijn af van stalen gasleidingen zonder ommanteling, omdat deze kunnen roesten. 

We hebben geïnventariseerd waar deze leidingen aanwezig zijn. In deze woningen wordt bij het 

tweejaarlijkse CV-ketelonderhoud ook de gasleiding gecontroleerd. Als blijkt dat deze leidingen 

teveel gas verliezen door roest, worden de leidingen vervangen. In 2016, 2017 en 2018 is al een 

groot aantal van deze stalen gasleidingen vervangen. De aanpak wordt gecontinueerd. 

 

Actie: Voortzetten uitvoering asbestbeleid 

We hebben de werkwijze voor de totale asbestinventarisatie, de risico’s, keuzes qua sanering, 

wijze van communiceren en de gevolgen qua uitvoering, planning en budget benoemd en 

vastgelegd. De gevaarlijkste soort (asbestklasse 4 en 5 - Aedes classificatie) is opgeruimd, met 

uitzondering van vloerzeilen die bij verhuizing soms naar voren komen (het zeil ligt dan onder de 

vloerbedekking). Wanneer dit voorkomt, saneren we dit direct. In 2017 en 2018 hebben we (per 

complex) huurders geïnformeerd over het (bij OFW bekende) aanwezige asbest en het 

verwijderen ervan. Dit hebben we gekoppeld aan natuurlijke momenten (bijvoorbeeld 

schilderwerk). In 2019 werken wij verder aan het verwijderen van asbest uit onze woningen. 
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4 Inclusieve samenleving 

Actie: Uitvoeren vervolgacties leefbaarheidsmonitor 

In 2017 hebben we samen met de gemeente Dronten en De Meerpaal (Welzijn) afgesproken aan 

welke wijken we (op basis van de uitkomsten van een eerder gezamenlijk 

leefbaarheidsonderzoek) nader aandacht schenken.   

 

 In 2018 zijn we als trekker aan de slag gegaan om samen met de bewoners bij te dragen aan 

de verbetering van de leefbaarheid in Dronten Zuid (specifiek rondom de Kruizemunt, waar 

we onder andere met cliënten van Triade en bewoners zwerfvuil hebben opgeruimd). Dit 

loopt door in 2019. 

 Ook rondom onze woningen in de Spelwijk gaan we aan de slag om samen met de bewoners 

te bekijken waar mogelijke verbeterpunten in de wijk liggen. Dit betreft overigens een grotere 

groep woningen dan de 48 woningen in deze wijk die we in 2019 moderniseren. 

 In Dronten-Noord, waar veel studenten wonen, heeft de gemeente een klankborgroep 

opgericht vanuit de bewoners. Wij volgen dit, omdat dit niet onze woningen betreft.  

 In de Koolzaadhof hebben we een aantal actieve contactpersonen gevonden. Er is nu een 

aanvraag ingediend voor het Leefbaarheidsfonds. Dit loopt door in 2019.   

 

Actie: Wijkinterventie 

In het eerste kwartaal gaan de woonconsulenten/wijkbeheerder en adviseur strategie en kwaliteit 

met elkaar om tafel om hier verder invulling aan te geven (hoe kunnen we een wijk een positieve 

‘boost’ geven?) We zoeken hierbij meer aansluiting bij planmatig onderhoud en 

moderniseringsprojecten. Idee is om hier verder meer cyclisch mee aan de slag te gaan samen 

met onze netwerkpartners (waaronder de gemeente Dronten en de Meerpaal). 

 

Actie: Pilot ‘TuinAPK’ 

In 2017 heeft een bijeenkomst over tuinen met stakeholders plaatsgevonden (georganiseerd 

door HBV en OFW). De TuinAPK is één van de concrete plannen die daaruit voortgekomen is. 

Tegen betaling onderhoudt een hovenier twee keer per jaar de tuin. In het voor- en najaar bieden 

medewerkers van IMpact voor twee uur  

ondersteuning bij het tuinonderhoud. Oudere  

huurders, huurders met een lichamelijke  

beperking en huurders waarvoor het 

tuinonderhoud een zware belasting is, krijgen  

voorrang op de TuinAPK. Daarnaast kunnen   

huurders die geen hulp in hun omgeving hebben  

en over onvoldoende financiële  

middelen beschikken, een korting krijgen.   

We zijn deze TuinAPK in 2018 als proef gestart 

voor maximaal 30 huurders. Na 1 juli 2019  

evalueren we de pilot.  
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5 Goed contact met de klant 

Actie: Behouden KWH-huurlabel 

We hechten 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 resultaten van 

de KWH-meting om onze processen en dienstverlening te verbeteren. 

 

Actie: Onderzoek klantreis 

We onderzoeken welke ‘reis’ onze klant maakt in het contact met OFW. We kijken daarbij naar alle 

kanalen (persoonlijk / telefonisch / online / schriftelijk). Vervolgens gaan we na hoe het contact 

beter kan en hoe we het proces beter kunnen stroomlijnen. Als input worden onder andere de 

resultaten uit de KWH-meting gebruikt. 

 

Actie: Gastvrije ontvangstruimte  

We houden het huidige concept van de ontvangstruimte in ons kantoor tegen het licht. Hoe 

kunnen we die gastvrijer maken? We kijken daarbij zowel naar de beleving (hoe willen we klanten 

ontvangen) als naar de fysieke kant (inrichting) ? We nemen alle aspecten mee. We kijken dus ook 

naar een prettige en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. 
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6 Inspireren & verbinden / Duurzame organisatie 

Actie: Belanghoudersbijeenkomst(en) organiseren 

We organiseren op 1 november 2019 een belanghoudersbijeenkomst. Omdat we dan 50 jaar 

bestaan, wordt het een bijzondere bijeenkomst. Daarnaast is er de mogelijkheid om (op advies 

van de Visitatiecommissie) belanghoudersbijeenkomsten te organiseren die kleinschalig en 

thematisch van aard zijn. Op die manier kunnen belanghouders input over hun eigen 

beleidsterrein leveren. 

 

Actie: Prestatieafspraken tussen gemeente, HBV en OFW 

We geven uitvoering aan de prestatieafspraken die we met de gemeente en Huurders Belangen 

Vereniging voor 2019 hebben gesloten. Daarnaast overleggen we met de gemeente Dronten en 

de Huurders Belangen Vereniging om nieuwe prestatieafspraken voor 2020 te maken 

 

Actie: Minimaal tien (afstudeer)stageplaatsen en drie leerwerkplaatsen realiseren  

We bieden ieder jaar aan minimaal tien studenten de kans om praktijkervaring op te doen in de 

vorm van een stage of een afstudeerstage/-onderzoek. 

Ook zorgen we jaarlijks voor drie leerwerkplaatsen voor niveau twee en drie en een à twee 

stageplekken voor studenten van BOL-niveau vier.  

 

Actie: Strategische personeelsplanning: HR-speerpunten  

In 2018 startten we met ‘strategische personeelsplanning’ (artikel 2.16 cao woondiensten). Dit is 

een hulpmiddel in het effectief en gericht sturen op onze personele bezetting in de toekomst. De 

planning is dat ons functiehuis herijkt is per 1 januari 2019. Het functiehuis past dan bij onze 

organisatie inrichting en de vastgestelde organisatie- en functiecompetenties. Uit de strategische 

personeelsplanning volgen ook een aantal HR-speerpunten waar we in 2019 mee aan de slag 

gaan. In samenhang hiermee actualiseren we ook het personeelsbeleidsplan. 

 

Actie: Preventief Medisch Onderzoek 

Zoals de Arbowet voorschrijft, bieden we onze medewerkers periodiek de mogelijkheid om mee 

te doen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Vanuit verschillende invalshoeken (zoals 

leefstijl, werkvermogen, vitaliteit, energiebronnen, stressfactoren) en onderzoeken krijgt de 

medewerker een beeld van zijn gezondheid. Medewerkers worden zich bewust van de invloed 

die werk en gezondheid op elkaar hebben en krijgen op persoonsniveau advies. OFW als 

werkgever krijgt ook adviezen die bijdragen aan de gezondheid van medewerkers, minder 

verzuim en het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers. 
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7 Kengetallen 
 

  Begroot 

2019 

Prognose 

2018 

Gerealiseerd 

2017 2016 

Omvang woningbezit DAEB        

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.276 4.305 4.340 4.382 

Verkoop 34 29 31 41 

Samenvoeging 0 0 0 1 

Aankoop 0 0 0 0 

Oplevering nieuwbouw 0 0 0 0 

Overige mutaties 0 0 -4 0 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.242 4.276 4.305 4.340 

       

Verzorgingshuis 76 76 76 76 

Studenteneenheden 409 409 374 284 

Totaal overige woongebouwen 485 485 450 360 

       

Maatschappelijk vastgoed 9 9 9 12 

Totaal overige verhuureenheden 9 9 9 12 

       

Totaal verhuureenheden DAEB 4.736 4.770 4.764 4.712 

     

       

Omvang woningbezit niet-DAEB      

Woningen in exploitatie per 1 januari 16 17 16 20 

Verkoop 1 1 1 4 

Overige mutaties 0 0 2 0 

Woningen in exploitatie per 31 december 15 16 17 16 

       

Bedrijfsruimten  9 9 9 14 

Garages 33 33 55 57 

Totaal overige verhuureenheden 42 42 64 71 

Totaal verhuureenheden niet-DAEB 57 58 81 87 

     

TOTAAL VERHUUREENHEDEN (DAEB en 

niet-DAEB) 

 

4.793 

 

4.828 

 

4.845 

 

4.799 
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 Begroot Prognose Gerealiseerd 

 2019 2018 2017 2016 

Balans en winst- en verliesrekening                         

(x € 1.000) 

      

1.       Overige reserves  160.195 153.917 142.186 136.881 

          Herwaarderingsreserve 179.085 170.610 145.898 120.590 

          Totaal eigen vermogen 339.280 324.527 288.084 257.471 

2.       Jaarresultaat na belastingen  14.753 36.443 30.613 25.645 

      

Algemeen *)     

1.       ICR 2,0 2,0 1,9 1,9 

2.       LTV (leningen versus 

beleidswaarde)  

 

65% 

 

67% 

 

- 

 

- 

3.       Solvabiliteit op basis van 

beleidswaarde 

 

32% 

 

30% 

 

- 

 

- 

4.      Dekkingsratio (leningen versus 

marktwaarde) 

 

39% 

 

40% 

 

44% 

 

49% 

 

*) De beleidswaarde wordt vanaf 2018 gehanteerd bij de berekening van de LTV en de solvabiliteit. 

Door het ontbreken van de beleidswaarde over de jaren 2017 en 2016 zijn deze kengetallen niet te 

berekenen.  
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8 Uitgangspunten 
8.1 Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW 

In februari 2018 hebben Aw/WSW het gezamenlijk beoordelingskader ter consultatie 

gepubliceerd. Met het gezamenlijk beoordelingskader zetten Aw en WSW een stap verder in de 

eenduidige en transparante beoordeling van woningcorporaties. In dit beoordelingskader 

onderscheiden Aw/WSW drie beoordelingsonderwerpen: financiële continuïteit, bedrijfsmodel en 

governance & organisatie. De Aw/WSW monitoren de financiële continuïteit door de financiële 

positie van OFW. Vanaf 2018 wordt de financiële positie getoetst met volgende financiële ratio’s: 

- ICR: minimaal 1,4 (DAEB) en 1,8 (niet-DAEB) 

- LTV: maximaal 75% op basis van beleidswaarde 

- Solvabiliteit: minimaal 20% op basis van beleidswaarde (DAEB en niet-DAEB)  

- Dekkingsratio: maximaal 70% op basis van de marktwaarde in verhuurde staat 

 

De DSCR vervalt als financiële ratio; de LTV en Solvabiliteit worden gebaseerd op basis van de 

beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde en de Dekkingsratio wordt gebaseerd op basis van 

de marktwaarde in plaats van de WOZ-waarde van het bezit. De normering voor de LTV is 

voorlopig vastgesteld op 75% en wordt mogelijk nog aangepast in 2019 afhankelijk van de 

resultaten in de sector. Bij een hogere LTV dan 75%, hanteert Aw/WSW een overgangsregime en 

past zij maatwerk toe.  

 

Omschrijving financiële ratio’s  

ICR Voldoende operationele kasstromen om renteverplichtingen te kunnen voldoen 

LTV De verhouding tussen de schuldpositie en de beleidswaarde van het vastgoed 

Solvabiliteit De verhouding tussen het eigen vermogen (gebaseerd op beleidswaarde) en het 

totaal van de activa 

Dekkingsratio De verhouding tussen de schuldpositie en de marktwaarde van het vastgoed 

   

De kengetallen worden berekend voor zowel DAEB, Niet-DAEB afzonderlijk als voor het geheel.  

 

De vertaling van marktwaarde naar beleidswaarde per 31 december 2019 is als volgt: 

 

561006

551615

363003

345255

331492

331492

9391

188612

17748

13763

Marktwaarde

Bijdrage aan beschikbaarheid

Bijdrage aan betaalbaarheid

Bijdrage aan kwaliteit

Bijdrage aan beheer

Beleidswaarde

Analyse maatschappelijk bijdrage
x € 1.000
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Op basis van deze begroting zijn de financiële ratio’s als volgt: 

ICR 

x € 1.000 DAEB Niet-DAEB  OFW totaal 

Operationele kasstromen 7.621 241  7.862 

Bij: rentelasten 7.679 0  7.679 

Af: rentebaten 0 0  0 

Operationele kasstromen voor rentelasten (a) 15.300 241  15.541 

Rentelasten (b) 7.679 0  7.679 

ICR, verhouding (a): (b) 2,0 *) nvt  2,0 

Minimaal vereist 1,4 1,8  1,4 

*) In de niet-DAEB-tak is geen vreemd vermogen aanwezig en daarom zijn er geen rentelasten. Om die 

reden is geen ICR te berekenen. 
 

LTV (Loan to Value) 

x € 1.000  DAEB Niet-DAEB  OFW totaal 

Schuldpositie A 215.298 0  215.298 

Interne lening  B 0 0  0 

Beleidswaarde vastgoed C 326.699 4.793  331.492 

      

LTV (A-B)/C 65,9% *) nvt  64,9% 

      

Maximum-norm  75% 75%  75% 

*) In de niet-DAEB-tak is geen vreemd vermogen meer aanwezig. Om die reden is geen LTV te 

berekenen. 
 

Solvabiliteit 

x € 1.000 DAEB Niet-DAEB  OFW totaal 

Marktwaarde vastgoed 556.037 4.969  561.006 

Beleidswaarde vastgoed 326.699 4.793  331.492 

Volkshuisvestelijke bestemming (verschil markt- en 

beleidswaarde) 

 

 

229.338 

 

 

*)176 

  

 

229.514 

     

Eigen vermogen (o.b.v. marktwaarde) 339.279 5.298  339.280 

Eigen vermogen na correctie bestemming (A) 109.941 5.122  109.766 

     

Totaal activa (B) 339.949 6.797  341.448 

     

Solvabiliteit na correctie bestemming (A/B) 32,3% 75,4%  32,1% 

     

Minimaal vereist 20% 20%  20% 

 

*) De beleidswaarde van B.O.G. en garages is gelijk aan de marktwaarde. Voor de niet-DAEB-woningen 

is er een afslag voor kwaliteit (onderhoud) en beheer (beheerkosten).  
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Dekkingsratio 

x € 1.000  DAEB Niet-DAEB  OFW totaal 

Schuldpositie  215.298 0  215.298 

Interne lening   0 0  0 

Schuldpositie 

gesaldeerd met interne 

lening 

 

 

A 

 

 

215.298 

 

 

0 

  

 

215.298 

      

Marktwaarde vastgoed B 556.037 4.969  561.006 

      

Dekkingsratio A/B 38,7% *) nvt  38,4% 

      

Maximum-norm  70% 70%  70% 

*) In de niet-DAEB-tak is geen vreemd vermogen meer aanwezig. Om die reden is geen dekkingsratio te 

berekenen. 

 

8.2 Vennootschapsbelasting 

Vanwege de Europese ATAD-richtlijn wordt in het Belastingplan 2019 een algemene rente-

aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting ingevoerd. Voor de toepassing van de rente-

aftrekbeperking moet bekeken worden of er sprake is van een overschot aan rentelasten. 

Rentelasten zijn aftrekbaar tot maximaal de hoogste van de volgende bedragen: 

 

- 30% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) 

- € 1 miljoen 

 

OFW heeft, zoals vrijwel alle corporaties, een relatief laag brutobedrijfsresultaat en hoge 

rentelasten. Voor woningcorporaties wordt geen uitzondering op deze regeling gemaakt. Dit leidt 

tot een substantieel hogere belastingdruk. In de berekening van de vennootschapsbelasting voor 

de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met de renteaftrekbeperking. De 

renteaftrekbeperking is als volgt berekend: 

 

 x € 1.000 

Fiscale winst (zonder rente-aftrekbeperking) 3.244 

Bij: financiële baten en lasten  7.664 

Bij: afschrijvingen m.v.a. 430 

EBIDTA 11.338 

  

ATAD (30% van EBIDTA maximaal aftrekbaar) 3.401 

Af: financiële baten en lasten 7.664 

Niet aftrekbare deel van financiële baten en lasten  4.263 
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De verschuldigde vennootschapsbelasting voor 2019 is als volgt berekend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fiscale winst over 2019 wordt verrekend met in het verleden opgebouwde fiscale verliezen. De 

compensabele verliezen zijn als volgt opgebouwd: 

 

 x € 1.000 

Compensabele verliezen t/m 31-12-2018 8.867 

Af: fiscale winst 2019 (begroting) -7.507 

Compensabele verliezen t/m 31 december 2019 1.360 

  

8.3 Huurverhoging/huurderving 

Voor 2019 is huursombenadering van toepassing die door de overheid is vastgesteld. Op basis 

van de huursombenadering is de gemiddelde huurprijsstijging (inclusief harmonisatie) 

gemaximeerd op de inflatie van het voorafgaande jaar (2018) plus 1%. 

Over 2018 wordt een gemiddelde huurverhoging van 1,4% verwacht. Volgens de voorspellingen 

van het Centraal Planbureau (zie update economische parameters dPi 2018) wordt voor 2018 een 

inflatie van 1,5% verwacht. De maximale huurprijsstijging zou op basis van deze voorspelling 

uitkomen op 2,5% (inflatie plus 1%). Gezien de gematigde huurstijging over 2018 van OFW wordt 

in de begroting uitgegaan van een huursomstijging van 1,5% (1,2% reguliere huurstijging en  0,3% 

harmonisatie). 

De huurderving bedraagt 1% van de huuropbrengsten. 

  

8.4 Overige uitgangspunten 

In de update economische parameters dPi 2018 van de Aw/WSW wordt uitgegaan van de 

volgende stijgingspercentages voor de variabele lasten, loonstijging en bouwkostenstijging. 

 

- Stijging variabele lasten  2,3% (inflatie) 

- Stijging loonkosten  3,1% 

- Bouwkostenstijging 4,2% 

In de begroting 2019 zijn deze stijgingspercentages gehanteerd. 

 

 x € 1.000 

Resultaat voor belastingen (commercieel) 16.630 

Af: afschrijving materiële vaste activa -430 

Af: waardeverandering materiële vaste activa -8.426 

Af: woningverkopen bestaand bezit (vorming 

herinvesteringsreserve) 

-721 

Af: overige verschillen -168 

Af: onderhoud begrepen in modernisering -3.970 

Bij: heffing saneringssteun 329 

Bij: niet-aftrekbare rente (ATAD, zie bovenstaande berekening) 4.263 

Fiscale winst 7.507 

Te betalen vennootschapsbelasting 1.877 
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8.5 Rente nieuwe financieringen 

Voor kortlopend krediet heeft OFW een kredietfaciliteit van € 2,5 miljoen, die in de vorm van 

kasgeldleningen en/of rekening-courantkrediet kan worden opgenomen. 

Daarnaast maakt OFW gebruik van roll-over leningen op basis van de Euribor-rente (1-, 3- en 6-

maands). Een substantieel deel van deze roll-over leningen is gefixeerd door middel van een 

payer swap. De afgesloten payer swaps hebben geen clausules voor marktwaardeverrekening. 

Voor nieuwe langlopende financieringen of herfinancieringen schat OFW voor het jaar 2019 een 

rentepercentage in van 2,4%. 

 

8.6 Onrendabele investeringen 

De ingrepen in het bestaande bezit en de nieuwbouw zijn gebaseerd op de geactualiseerde 

planning van de wensportefeuille. Bij de nieuwbouwprojecten is OFW bij de bepaling van de 

onrendabele investeringen uitgegaan van een inschatting van de marktwaarde in verhuurde 

staat. De geraamde grond- en bouwkosten zijn afgezet tegenover de ingeschatte marktwaarde. 

Het verschil is als onrendabele investering in de begroting verantwoord. Bij woningverbetering 

(modernisering e.d.) wordt ervan uitgegaan dat de volledige investering onrendabel is. De 

marktwaarde in verhuurde staat neemt naar verwachting niet toe als gevolg van de 

woningverbetering.  

 

8.7 Autonome waardeontwikkeling van marktwaarde en beleidswaarde 

Naast de leidraad economische parameters heeft het WSW en de Aw op 7 augustus 2018 de 

notitie ‘Forecast en prognose marktwaarde en beleidswaarde’ uitgebracht. In de dPi verwachten 

het WSW en de Aw een forecast van de marktwaarde en beleidswaarde per 31 december 2018, 

die gebaseerd is op het handboek marktwaarde 2017. Van daaruit vragen het WSW en Aw een 

geactualiseerde berekening naar prijspeil 2018, met daarin de geïndexeerde vastgoedgegevens.  

Voor de prognose van de ontwikkeling  van de marktwaarde en de beleidswaarde wordt een 

benadering verwacht op basis van de procentuele waardeontwikkeling ten opzichte van de 

forecast (2018). 

In deze benadering wordt onderscheid gemaakt in het effect van de autonome 

waardeontwikkeling van het vastgoed en voorraadmutaties (sloop, verkoop, nieuwbouw en 

aankoop en woningverbetering). 

De bepaling van de autonome waardeontwikkeling over het jaar 2019 gebeurt op basis van de 

volgende stijgingsfactoren. 

 

- Marktwaarde in verhuurde staat: inflatie 

- Beleidswaarde: inflatie min 1% 

 

8.8 Sectorspecifieke heffingen 

Verhuurderheffing 

In de begroting 2019 heeft OFW rekening gehouden met de verhuurderheffing voor zelfstandige 

woningen met een huurprijs tot € 710,68 per maand. Het tarief bedraagt € 5,91 per € 1.000 WOZ-

waarde. 
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Heffing saneringssteun 

Jaarlijks kan een heffing saneringssteun worden opgelegd door het WSW , die gebaseerd is op 

een percentage (maximum 5%) van de huuropbrengsten. 

In de begroting 2019 is een saneringssteun van 1% van de huuropbrengsten opgenomen. 

 

8.9 Verkoopresultaten 

OFW heeft een verkoopplan voor de verkoop van bestaande huurwoningen. De zittende huurder 

kan bij interesse deze woning kopen. In andere gevallen gebeurt dit na verhuizing van de 

huurder. In de winst- en verliesrekening is rekening gehouden met de verwachte 

verkoopopbrengsten onder aftrek van de boekwaarde (marktwaarde in verhuurde staat). Het 

aantal begrote verkopen voor 2019 is 35. OFW gaat uit van een gemiddelde verkoopprijs van € 

140.000 per woning. 

In de begroting gaan we er vanuit dat bij 20% van de verkochte woningen een starterslening 

wordt verstrekt. De starterslening schatten we in op €20.000 per woning.  

 

8.10 Onderhoud 

Naast de uitvoering van maatregelen uit het strategisch beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

worden woningen regulier onderhouden. Het onderhouden van woningen is in vijf onderdelen 

uitgesplitst. 

- Reparatieonderhoud; onderhoud vanwege meldingen van huurders 

- Verhuisonderhoud; onderhoud vanwege verhuizingen 

- Preventief onderhoud; voorkomen van storingen en reparatiemeldingen 

- Individueel dynamisch onderhoud 

- Planmatig (cyclisch) onderhoud 

 

In de begroting 2019 houden we voor onderhoud rekening met de volgende budgetten: 

 

8.11 Reparatie- en verhuisonderhoud 

 

Reparatieonderhoud (x € 1) Begroting 2019 Begroting 2018 

Reparaties woningen, kamers en garages 809.200 785.600 

 

Verhuisonderhoud (x € 1) Begroting 2019 Begroting 2018 

Verhuizingen woningen en kamers 660.000 660.000 

 

Het budget reparatieonderhoud is geïndexeerd met de verwachte prijsstijging en Btw-verhoging 

van het lage Btw-tarief. 

Het aantal verhuizingen in 2019 is begroot op 330 (2018: 400). De gemiddelde kosten per 

verhuizing zijn begroot op € 2.000 (2018: € 1.650). 

 

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 

onderhoud wordt op contractbasis uitgevoerd. Het budget voor 2019 bedraagt € 742.192 (2018: 

€ 714.246). 
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8.13 Individueel dynamisch en planmatig (cyclisch) onderhoud 

Het individueel dynamisch onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Keukenvervanging 

- CV-onderhoud buiten contract 

- Vervanging binnendeurkozijnen/binnenwanden 

- Badkamervernieuwing 

- Asbestsanering 

 

Voor de badkamervernieuwing en keukenvervanging bieden we huurders verschillende 

keuzemogelijkheden. Voor het jaar 2019 is de vernieuwing van 46 badkamers (2018: 47) en 170 

keukens (2018: 120) begroot. 

Bij verhuizingen en reparatieverzoeken heeft het verwijderen van asbesthoudende materialen of 

asbestresten in een woning extra aandacht. 

Het saneren van asbest gaat vanwege veiligheidsmaatregelen gepaard met steeds hogere 

kosten. Bovendien zet OFW in 2019 het beleid voort om projectmatig asbest te verwijderen.  

Door een inventarisatie heeft OFW inzicht gekregen in de asbestproblematiek in het woningbezit. 

 

Het budget voor individueel dynamisch planmatig onderhoud is als volgt opgebouwd: 

(x € 1) Begroting 2019 Begroting 2018 

Keukenvervanging 768.350 556.600 

CV-onderhoud buiten het contract 78.650 78.650 

Vervanging binnendeurkozijnen/ binnenwanden/ 

dakkoepels 

149.556 108.900 

Badkamervernieuwing 672.760 702.405 

Asbestsanering 450.000 446.000 

Totaal 2.119.316 1.892.555 

 

De totale kosten voor planmatig onderhoud (projectmatig) voor 2019 zijn begroot op € 3.031.595 

(2018: € 2.240.779).  

Het totale budget 2019 voor planmatig onderhoud, inclusief dynamisch onderhoud is als volgt: 

(x € 1) Begroting 2019 Begroting 2018 

Individueel dynamisch onderhoud (inclusief 

badkamervernieuwing) 

2.119.316 1.892.555 

Planmatig onderhoud (projectmatig)  3.031.595 2.240.779 

Totaal 5.150.911 4.133.334 

 

8.14 Resultaat deelnemingen 

Het resultaat deelnemingen is op nihil gesteld. In de deelnemingen verwachten we geen 

activiteiten.  
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9 Begroting 2019 DAEB & Niet-DAEB Categoraal 
x € 1.000 Begroting 

2019 

Prognose 

2018 

Begroting 

2018 

Bedrijfsopbrengsten    

Huren 32.564 32.232 32.232 

Vergoedingen 1.077 1.112 1.000 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 721 52 936 

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf 9 129 129 

Overige bedrijfsopbrengsten 300 1.150 300 

Som der bedrijfsopbrengsten 34.671 34.675 34.597 

    

Bedrijfslasten    

Afschrijving materiële vaste activa 430 488 488 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste 

activa  

1.101 -1.168 7.253 

Lonen en salarissen 2.472 2.662 2.360 

Sociale lasten 320 335 345 

Pensioenlasten 390 315 375 

Onderhoudslasten 6.757 4.919 4.985 

Leefbaarheid 50 35 50 

Lasten servicecontracten 1.000 1.113 1.000 

Overige bedrijfslasten 3.649 3.579 3.522 

Sectorspecifieke heffingen 3.735 3.136 3.597 

Som der bedrijfslasten 19.904 15.414 23.975 

    

Bedrijfsresultaat 14.767 19.261 10.622 

    

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

 

9.527 

 

26.519 

 

30.898 

    

Financiële baten en lasten    

Opbrengst financiële vaste activa 0 0 0 

Rentebaten 0 0 0 

Rentelasten 7.664 8.248 8.248 

Saldo financiële baten en lasten  7.664 8.248 8.248 

    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 

belastingen 

16.630 37.532 33.272 

    

Belastingen -1.877 -1.089 -1.228 

Resultaat deelnemingen 0 0 0 

    

Resultaat na belastingen 14.753 36.443 32.044 
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10 Begroting 2019 DAEB & Niet-DAEB functioneel model 
x € 1.000 Begroting 2019 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille  

Huuropbrengsten 32.563 

Opbrengsten servicecontracten 1.077 

Lasten servicecontracten -1.000 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -4.488 

Lasten onderhoudsactiviteiten -10.604 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.716 

Som der bedrijfsopbrengsten 15.832 

  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.900 

Toegerekende organisatiekosten -290 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.179 

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 431 

  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.101 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 9.526 

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 8.425 

  

Netto resultaat overige activiteiten  

Opbrengst overige activiteiten 309 

Kosten overige activiteiten -73 

Totaal netto resultaat overige activiteiten 236 

  

Overige organisatiekosten -436 

Leefbaarheid -195 

  

Financiële baten en lasten  

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 0 

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.663 

Totaal financiële baten en lasten -7.663 

  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 16.630 

  

Belastingen -1.877 

Resultaat deelnemingen 0 

  

Resultaat na belastingen 14.753 
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11 Kasstromen 2019 DAEB & Niet-DAEB 
x € 1.000 Begroting 

2019 

Prognose 

2018 

Begroting 

2018 

Operationele kasstromen    

Ontvangsten    

Huren 32.536 32.204 32.205 

Vergoedingen 1.077 1.112 1.000 

Overige bedrijfsontvangsten 300 1.153 300 

Renteontvangsten 0 0 0 

Saldo ingaande kasstromen 33.913 34.469 33.505 

    

Uitgaven    

Lonen en salarissen 2.472 2.662 2.360 

Sociale lasten 320 345 345 

Pensioenlasten 390 375 375 

Onderhoudsuitgaven 6.757 4.985 4.985 

Overige bedrijfsuitgaven 3.649 3.586 3.522 

Leefbaarheid 50 50 50 

Servicecontracten 1.000 1.000 1.000 

Rente-uitgaven 7.678 8.536 8.363 

Sectorspecifieke heffingen 3.735 3.598 3.597 

Vennootschapsbelasting 0 0 0 

Saldo uitgaande kasstromen 26.051 25.137 24.597 

    

Kasstromen uit operationele activiteiten 7.862 9.332 8.908 

    

(Des)investeringskasstromen    

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen/overig 

vastgoed 

-4.760 -4.060 -4.060 

Nieuwbouw woningen en niet woongelegenheden 291 816 3.877 

Woningverbetering woningen 6.525 1.392 6.809 

Aankoop VOV-woningen 0 226 0 

Investeringen overig 69 180 18 

Kasstroom uit (des)investeringskasstromen 

(negatief) 

2.125 -1.446 6.644 

    

Financieringskasstromen    

Aflossingen -18.895 -24.802 -21.803 

Mutatie roll-overleningen 1.000 1.000 0 

Nieuwe leningen 12.158 13.000 19.122 

Saldo financieringskasstromen  -5.737 -10.802 -2.681 

    

Totaal kastromen (mutatie liquide middelen) 0 -24 -417 
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12 Toelichting begroting 2019 
In hoofdstuk 9 is een specificatie van het begrote resultaat over 2019 opgenomen. In hoofdstuk 

10 is de winst- en verliesrekening op basis van het functioneel model opgenomen. Hoofstuk 11 

geeft een overzicht van de kasstromen van stichting Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Bijlage 

1 geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden van projectmatig pIanmatig onderhoud. 

In bijlage 2 is de specificatie van de investeringen ten dienste van de exploitatie opgenomen en in 

bijlage 3 lichten we de  bedrijfslasten en de kosten  van de werkorganisatie toe. 

 

12.1 Begroting 2019 

Het resultaat na belastingen van stichting OFW over 2019 begroten we op € 14.753.000 positief. 

In paragraaf 8.2 van deze begroting is de berekening van de fiscale druk over 2019 opgenomen. 

Het nadeel vanwege de invoering van de renteaftrekbeperking (ATAD) voor de 

vennootschapsbelasting bedraagt over 2019 € 1.036.000 (24,3% van € 4.263.000).  

De verschillen tussen de commerciële en fiscale winstberekening zijn verder uiteengezet. 

Gegeven de uitgangspunten van de begroting ontstaat er over 2019 een fiscale winst van               

€ 7.507.000. Dit bedrag wordt gecompenseerd met de opgebouwde verliezen uit voorgaande 

jaren. 

 

De kasstromen van OFW lichten we in hoofdstuk 11 van deze begroting toe. In 2019 is de 

aflossingsverplichting op bestaande leningen € 18,9 miljoen. In het treasury jaarplan 2019 

werken we de invulling van de financieringsbehoefte verder uit. 

 

12.2 Bedrijfsopbrengsten 

De uitgangspunten voor de huurstijging in 2019 leest u in paragraaf 8.3. 

Onder de post ‘netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille (winst en verliesrekening categoraal)’ 

houdt OFW rekening met de verwachte verkoop van bestaande huurwoningen op basis van het 

verkoopplan. Per 31 december 2018 is het aantal te verkopen woningen volgens het verkoopplan 

ongeveer 520. In de begroting van 2019 gaan we uit van de verkoop van 35 bestaande woningen. 

Het begrote resultaat uit de verkoop van bestaande huurwoningen is € 721.000. Dit resultaat is 

als volgt opgebouwd:  

 

Verkoopopbrengst 35 * € 140.000 =     € 4.900.000 

Af: boekwaarde o.b.v. marktwaarde in verhuurde staat € 4.179.000 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille   €    721.000 

 

Wij gaan er vanuit dat bij 20% van de verkochte woningen een starterslening wordt verstrekt. Het 

totaal van de startersleningen wordt ingeschat op € 140.000. In de kasstroomprognose is hier 

rekening mee gehouden. 

 

12.3 Bedrijfslasten 

De afschrijvingen hebben alleen betrekking op de activa ten dienste van de exploitatie. Met de 

invoering van de nieuwe Woningwet wordt het vastgoed gewaardeerd op de marktwaarde in 

verhuurde staat.  
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Bij nieuwbouw wordt het verschil tussen de investering en de verwachte marktwaarde in 

verhuurde staat als onrendabele investering aangemerkt.  

 

Investeringen in modernisering worden in zijn geheel als overige waardeverandering 

opgenomen. Dit doen we omdat de marktwaarde als gevolg van de modernisering vrijwel niet 

toeneemt. 

 

De terugname van onrendabele investeringen is het gevolg van de stijging van de marktwaarde 

in verhuurde staat. Bij marktwaardecomplexen waarvan de oorspronkelijke kosten hoger zijn dan 

de marktwaarde in verhuurde staat, wordt een deel van de in het verleden genomen 

waardeveranderingen (verliezen) teruggenomen als gevolg van de stijging van de marktwaarde.  

 

De specificatie van de overige waardeveranderingen in 2019 is als volgt: 

Overige waardeveranderingen x € 1.000 

Kaprenovatie Spiegel- en Kombuisstraat 2.684 

Terugname onrendabele investeringen vanwege 

impairment test marktwaarde 

 

-1.583 

 1.101 

 

12.4 Kosten werkorganisatie 

Het aantal Fte (full-time-equivalenten) bedraagt over 2019 44,6 (2018: 45,6). Bij het berekenen 

van het aantal Fte’s houden we rekening met ouderschapsverlof dat medewerkers in 2019 

opnemen.  

 

12.5 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

Ieder jaar werken we de marktwaarde van de vastgoedportefeuille bij. De waardemutatie wordt 

weergegeven onder de post ‘niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’ en 

onder de post ‘overige waardeveranderingen’ (zie bovenstaande toelichting). Het uitgangspunt 

voor de stijging van de marktwaarde in verhuurde staat in het jaar 2019, is door de Aw/WSW 

ingeschat op 2,3% (inflatie). Dit heeft als gevolg dat de in de begroting een bedrag van  

€ 9.527.000 als niet gerealiseerde waardeverandering is opgenomen.  
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Bijlage 1 - Jaarplanning planmatig onderhoud 2019 
Plaats Buurt Adressen Aantal Handeling 

BIDDINGHUIZEN De Baan De Rosmolen 17 t/m 41, De Zaaiviool 24 t/m 52, De 

Ponder 1 t/m 15, 2 t/m 8. 

40 Groot schilderwerk 

Reinigen - Dakgoten 

BIDDINGHUIZEN Oud-

Biddinghuizen 

Akkerhof 2 t/m 6, 12 t/m 36, Kopakker 32 t/m 52, 37 

t/m 51, Wendakker 2 t/m 12, 16, 22, 28. 

45 Groot schilderwerk 

Reinigen - Dakgoten 

DRONTEN De Fazant De Patrijs 2 t/m 10,  20 t/m 34, 40 t/m 46, 50 t/m 58, 

De Fazant 10 t/m 42, 48 t/m 90, De Houtsnip 11 t/m 

21, De Wildkansel 2, 4, 3 t/m 9, Het Korhoen 63 t/m 

69, 73, 77, 79, 81, De Voerbaan 3 t/m 7, De 

Aalscholver 1 t/m 13, 14 t/m 22, 36 t/m 42, De 

Kwartel 9 t/m 17, De Voerbaan 12-23, De Fazant 61-

67, 29-35, De Reiger 18, 20 t/m 28,  30 t/m 40, 44 t/m 

54, 58 t/m 70, 37 t/m 51, De Meerkoet 18 t/m 24, 19 

t/m 25. 

167 Bijwerkbeurt schilderwerk 

Reinigen - Dakgoten  

  

DRONTEN De Kruidentuin Komijn 31, 37, 39, Rozemarijn 14 t/m 40, 41-91, 93 

t/m 135 

69 Bijwerkbeurt schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten  

 

DRONTEN Oud-Dronten Boeierstraat 1, 5 t/m 21, 2 t/m 18, Hoogaarsstraat 1 

t/m 21, 2 t/m 18, Karveel 4, 8 t/m 16, 20, 24 t/m 34, 

Klipperstraat 1 t/m 29, 2 t/m 8, 12, 14, 18, 

Koggestraat 6 t/m 28, 32, 36 t/m 52, Lijzijde 60 t/m 

66, 72, 80, 82, 86, De Oost 3 t/m 31, 37 t/m 45, 

Schouwstraat 1 t/m 21.  

137 Bijwerkbeurt schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten  

 

DRONTEN De Gilden Timmerliedengilde 2 t/m 6, 36 t/m 46, 64 t/m 74, 96 

t/m 100, Bierdragersgilde 13 t/m 27, 

Hoedenmakersgilde 13 t/m 27, Bontwerkersgilde 7 

t/m 21, Molenaarsgilde 1 t/m 19, Korendragersgilde 

2 t/m 84, Kleermakersgilde 15 t/m 25, 

Schoenmakersgilde 24 t/m 32, 9 t/m 31, 

Mandenmakersgilde 10 t/m 22. 

124 Bijwerkbeurt schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten  

 

DRONTEN Oud-Dronten Galjoenstraat 47 t/m 119.  

"De Werf"  

37 Bijwerkbeurt schilderwerk 

Reinigen - Dakgoten  

  

DRONTEN De Munten Koopmansbeurs 1 t/m 31. 16 Bijwerkbeurt schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten  

 

DRONTEN Buitengebied 

Dronten 

Wisentweg 12.  

“Warmonderhof” 

26 Groot schilderwerk 

Reinigen - Dakgoten  

 

DRONTEN De 

Landstreken 

Noordenveld 1 t/m 25.  

"De Wiekslag"  

25 Groot schilderwerk  

Onderhoud - Galerijvloeren   

Reinigen - Constructieonderdelen 

DRONTEN De Kruidentuin Kruizemunt 1 t/m 25, 35, 43 t/m 113, 117 t/m 121, 

127 t/m 203, 2 t/m 14, 148 t/m 160. 

108 Groot schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten   

Herstellen - Voegwerk platvol 

Herstellen - Terreininrichting  

Vervangen - Elektra armaturen  

DRONTEN De 

Oeverloperwijk 

Morinel 12 t/m 18, Grutto 2 t/m 8. 8 Groot schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten 

DRONTEN De Manege Barrage 1 t/m 133. 61 Bijwerkbeurt schilderwerk  

Vervangen - Badruimte & 

Toiletruimte 
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Vervangen - Dakbedekking 

bitumineuze + naisoleren dak 

Onderhoud - Galerijvloeren 

Inspectie - Ruwbouwtimmerwerk 

Modernisering - Meterkasten  

Onderhoud - Voegwerk  

Vervangen - Elektra armaturen  

PV installaties  

DRONTEN De Munten Eurosingel 5 t/m 15, 25 t/m 35, 45 t/m 55, 78 t/m 

130. 

45 Groot schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten 

DRONTEN De Munten Beursplein 6  

"OBS De Dukdalf" 

1 Groot schilderwerk 

    Ir. van Hartenstraat 1 t/m 83,  51 Groot schilderwerk 

DRONTEN De Drieslag Agripark West 100-140. 21 Groot schilderwerk + collectieve 

ruimten 

DRONTEN Oud-Dronten Lijzijde 91 t/m 273, De Tros 1, 13 t/m 57, De Oost 52.  

"De Woonark"  

 

Lijzijde 135 t/m 203 en De Tros 31 t/m 57. 

116 Onderhoud - Terreininrichting 

(beplanting voorzijde ) 

Legionellabeheer installatie  

Onderhoud - liftinstallatie  

DRONTEN De Boeg De Boeg 134 t/m 180.   

"De Bries"  

24 Groot schilderwerk  

Reinigen - Constructieonderdelen 

DRONTEN De 

Landstreken 

Zaan 106 t/m 112, 122 t/m 128, Hondsrug 138 t/m 

198, 212 t/m 218, 242 t/m 248, Mergelland 18 t/m 54,  

21 t/m 61, Langstraat 13 t/m 23, 53 t/m 71, De Zaan 

35 t/m 67, 46 t/m 104, 114 t/m 120. 

150 Asbestinventarisatie  

DRONTEN Oud-Dronten De Regenboog 101 t/m 416.   Automatische deuren aanpassen 

naar dubbele deuren binnentuinen  

Herstel Badkamervloeren “kamers” 

SWIFTERBANT Spelbuurt De Banier 2 t/m 10, 12 t/m 20, 11 t/m 17, 31 t/m 45, 

22 t/m 36. 

30 Bijwerkbeurt schilderwerk  

SWIFTERBANT Bloemenbuurt Bloemenzoom 102 t/m 120, 138 t/m 156, 166 t/m 

170. 

24 Groot schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten  

SWIFTERBANT Spelbuurt De Heraldiek 1 t/m 19, Het Wapenschild 2 t/m 20, 62, 

64, De Kroon 2 t/m 16. 

30 Groot schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten  

Herstellen - Dakpannen  

Herstellen - Voegwerk  

Herstellen - Terreininrichting 

SWIFTERBANT Oud-

Swifterbant 

Basalt 24 t/m 34, Gletsjerstraat 34 t/m 68.  24 Groot schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten  

Vervangen – Warmte 

terugwinapparaat 

SWIFTERBANT Oud-

Swifterbant 

Buitenhof 2 t/m 8, 20, 24 t/m 62, 68 t/m 74, 80,  1 t/m 

7, 15 t/m 37, 41 t/m 65, 69 t/m 73, 79, 81. 

64 Groot schilderwerk  

Reinigen - Dakgoten 

Diverse Diverse Diverse adressen nader te bepalen n.t.b. Afpersen en evt. vervangen 

gasleidingen  

Diverse  Diverse Diverse adressen nader te bepalen n.t.b. Aanpassen - Meterkasten i.k.v. 

basiskwaliteit  

Diverse  Diverse Diverse adressen nader te bepalen n.t.b. Aanbrengen rookmelders 

Diverse  Diverse Diverse adressen nader te bepalen n.t.b. Reinigen - Dakgoten jaarlijks  

Diverse  Diverse Diverse adressen nader te bepalen n.t.b. Reinigen - Dakgoten i.c.m. 

bijwerkbeurt  

Diverse  Diverse Diverse adressen nader te bepalen n.t.b. PV installaties / Hybride / Elektrisch 

koken 

Diverse  Diverse Diverse adressen nader te bepalen n.t.b. Vervangen - C.V.-ketel 
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Bijlage 2 - Investeringen activa ten dienste van de exploitatie 
 x € 1.000 

Automatisering 34 

Bedrijfsauto 35 

Totaal investeringen activa ten dienste van exploitatie 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pagina | 32  

 

 

Bijlage 3 - Begroting bedrijfslasten en kosten werkorganisatie 
 

 x € 1.000 

 Begroting 

 2019 2018 

Afschrijving materiële vaste activa ten dienste van exploitatie   

Afschrijving bedrijfsgebouw 124 124 

Afschrijving inventaris/automatisering 243 303 

Afschrijving vervoermiddelen 63 61 

Totaal afschrijving materiële vaste activa ten dienste van 

exploitatie 

430 488 

 

 Begroting 

 2019 2018 

Personeelskosten   

Brutosalarissen 2.260 2.275 

Vergoeding ziekteverzekering -10 -15 

Externe bijstand 222 100 

 2.472 2.360 

Sociale lasten 320 345 

Pensioenlasten 390 375 

Totaal personeelskosten 3.182 3.080 
 

 Begroting 

 2019 2018 

Onderhoudslasten   

Reparatieonderhoud 809 786 

Verhuisonderhoud 660 660 

Preventief onderhoud 742 714 

Planmatig onderhoud 5.152 3.431 

Af: uren eigen dienst -606 -606 

Totaal lasten onderhoud 6.757 4.985 
 

 Begroting 

 2019 2018 

Leefbaarheid   

Wijkbeheermaatregelen 50 50 

Totaal lasten wijkbeheermaatregelen 50 50 
 

 Begroting 

 2019 2018 

Lasten servicecontracten   

Lasten servicecontracten 1.000 1.000 

Totaal lasten servicecontracten 1.000 1.000 
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 Begroting 

 2019 2018 

Overige bedrijfslasten   

Overige personeelskosten   

Bedrijfsopleidingen/loopbaanontwikkeling 100 130 

Overige personeelskosten 171 153 

 271 283 

Huisvestingskosten   

Onderhoud gebouwen 25 25 

Overige huisvestingskosten 125 117 

 150 142 

Raad van commissarissen   

Vacatiegelden 72 70 

Overige kosten 38 38 

 110 108 

Algemene kosten   

Kosten inventaris 3 3 

Kosten vervoermiddelen 85 95 

Drukwerk, kantoorartikelen en portokosten 70 82 

Abonnementen en contributies 45 38 

Verzekeringen 15 15 

Kosten automatisering/printers 678 650 

Kosten telecommunicatie 88 75 

Externe controle 88 70 

Bewonersactiviteiten, participatie, PR en stakeholdersdebat 60 80 

Festiviteiten 50-jarig jubileum 75 0 

Kosten klein materiaal, handgereedschap e.d. 20 35 

Kosten advies en onderzoek 110 110 

Overige algemene kosten 66 131 

 1.403 1.384 

   

Belastingen en verzekeringen 1.452 1.392 

Contributie Aedes 38 38 

Afboeking oninbare vorderingen 150 150 

Projectoriëntatie 0 25 

Innovatiebudget 75 0 

Totaal overige bedrijfslasten 3.649 3.522 

   

Sectorspecifieke heffingen 3.406 3.272 

Heffing saneringssteun 329 325 

Totaal sectorspecifieke heffingen 3.735 3.597 

 

  



 

 

Pagina | 34  

 

 

 

 


