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Verspreiding

Dit jaarverslag wordt toegezonden aan de gemeente Dronten, de Huurders Belangen Vereniging, het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de ILenT / Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw, banken en kredietverstrekkers, de Ondernemingsraad, overige belanghouders en relaties. Ook door 

middel van een nieuwsbericht en een bewonersavond wordt gecommuniceerd over de jaarresultaten.

Digitaal jaarverslag

Duurzaamheid en transparantie vinden we belangrijk. Daarom ontvangen al onze belanghouders en overige relaties 

een link naar het jaarverslag op onze website www.ofw.nl. Hier kunnen zij het jaarverslag (maar ook het beleidsplan, 

strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw, duurzaamheidsplan en de begroting van OFW) raadplegen*. Som-

mige belanghouders, toezichthoudende of controlerende instellingen, huurders of relaties die dat wensen, krijgen op 

verzoek of omdat regelgeving/voorwaarden dat voorschrijven een fysiek exemplaar.

* N.B. Tot dit jaar maakten we gebruik van een aparte website om deze documenten te presenteren (www.trans-

parantofw.nl). Echter, het beperkte gebruik van de website door de doelgroep ervan, de leverancier die de huidige 

software niet meer zal ondersteunen (+ financiële consequenties voor de aanschaf van nieuwe software) en het 

(arbeidsintensieve) bijwerken van de site, heeft ons doen besluiten de documenten uit onze beleidscyclus niet meer 

op deze manier te presenteren. De documenten die er al op staan, blijven voorlopig via deze website te raadplegen.

Colofon



4 OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

Inhoudsopgave

leeswIjzer.................................................................................................................5

volkshuIsvestIngsverslag/Bestuursverslag ....
(Hoofdstuk 1 t/m 7) .....................................................................................................

1 InleIdIng .................................................................................................................6
1.1 Belangrijke feiten/mijlpalen/thema’s ..............................................................................................6
1.2 Financieel resultaat .......................................................................................................................7
1.3 Vooruitblik ......................................................................................................................................7
1.4 Belangrijkste bestuursbesluiten .....................................................................................................9
2 alle doelgroepen onder dak .............................................................................10
2.1 Voldoende woningaanbod in Dronten .........................................................................................10
2.2 Betaalbaarheid van het wonen ....................................................................................................18
2.3 Goed huurderschap .....................................................................................................................20
3 goed wonen .........................................................................................................24
3.1 Kwaliteit van de woning ...............................................................................................................24
3.2 Invloed op de eigen woonsituatie ................................................................................................28
3.3 Klantgerichte dienstverlening ......................................................................................................29
4 kansrIjke woonomgevIng ...................................................................................33
4.1 Leefbare woonomgeving .............................................................................................................33
4.2 Voorzieningenniveau ...................................................................................................................35
5 energIesprong .....................................................................................................36
5.1 Duurzame woningen....................................................................................................................36
6 duurzame organIsatIe ........................................................................................42
6.1 Duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers ......................................................42
6.2 Efficiënte bedrijfsprocessen & continue ontwikkeling en innovatie .............................................46
6.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen .................................................................................47
6.4 Good governance ........................................................................................................................48
6.5 Maatschappelijke verankering .....................................................................................................50
6.6 Gezonde financiële basis ............................................................................................................52
7 verklarIng Bestuur ............................................................................................66

8 jaarverslag raad van CommIssarIssen ...... 67

9 jaarrekenIng ................................................. 79
Overige gegevens  ..........................................................................................................................130
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  ....................................................................131



5OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

leeswIjzer

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2015. We leggen hierin verantwoording af aan de samenleving en 

onze belanghouders over:

• de resultaten op de voorgenomen acties uit de begroting 2015 (in relatie tot de doelstellingen uit ons beleidsplan 

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

• de besteding van de middelen, de ingezette financiële instrumenten en het gevoerde beleid inzake risicobeheer-

sing gedurende 2015. 

Daarnaast verantwoordt de Raad van Commissarissen (RvC) over de uitvoering van haar werkzaamheden gedu-

rende het jaar. 

• Hoofdstuk 1 vormt de inleiding.

• In de hoofdstukken 2 t/m 6 rapporteren we per beleidsthema over de doelstellingen en de begrotingsacties van 

2015. 

• In hoofdstuk 7 leest u het jaarverslag van de RvC.

• De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 8.

• Tenslotte volgen de ‘Overige gegevens’. 
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1 InleIdIng

1.1 Belangrijke feiten/mijlpalen/thema’s
2015 was het jaar waarin we aan de slag zijn gegaan met de uitvoering van ons Strategisch Beleidsplan Voorraad en 

Nieuwbouw ‘Samen bouwen aan kansrijk en duurzaam wonen 2015-2019’ (afkorting: SBVN). Eén van de speerpun-

ten daarin is het verbeteren van de kwaliteit en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

In dat kader is als één van de hoogtepunten van 2015 de modernisering van de 137 Chaletwoningen in Dronten-

Centrum te noemen. Deze oudste woningen van Dronten zijn prachtig gemoderniseerd met respect voor de bijzon-

dere architectuur én zijn nu energiezuinig (van een energielabel E, F of G naar nu een A en A+). Een hele eer was het 

dat minister Blok de feestelijke opleveringshandeling heeft verricht op 16 maart 2016. De gemeente gaat aansluitend 

de openbare ruimte in de wijk opknappen en herinrichten, zodat het totale aanzien van de wijk prachtig wordt.

We hebben met dit project de ‘Duurzaam Bouwen Award 2016’ gewonnen. Met dit recente voorbeeld hebben we 

laten zien dat we bij onze moderniseringsprojecten kiezen voor een integrale aanpak.

We hebben, met input van onze belanghouders, ook twee onderdelen uit het SBVN uitgewerkt. Een lange termijnvi-

sie op een energieneutrale woningvoorraad: dit heeft geresulteerd in het plan ‘OFW op weg naar Energieneutraal’.  

En de beleidsnotitie ‘OFW Basiskwaliteit’ waarin naast een norm voor de vereiste technische kwaliteit van onze 

woningen ook onderwerpen aan de orde komen die een directe relatie hebben met het veilig, gezond en comfortabel 

wonen in onze woningen. 

In dit jaarverslag leest u ook over de impact en implementatie van de nieuwe Woningwet. In de wet ligt de focus op 

‘terug naar de kerntaak’ (het verhuren en beheren van woningen voor mensen met een smalle beurs). Eén van de on-

derdelen is het ‘passend toewijzen’ van woningen. Hiervoor hebben we in 2015 beleid ontwikkeld en onze huurders 

en woningzoekenden erover geïnformeerd. We monitoren het komende jaar de gevolgen van de passendheidstoets 

op de verhuurbaarheid en betaalbaarheid van onze woningen.

Een ander aspect van de nieuwe wet is het samen met gemeente én Huurders Belangen Vereniging komen tot 

prestatieafspraken. Hier hebben we in 2015 in goed onderling overleg aan gewerkt. Helaas is het niet gelukt om 

voor de deadline op alle onderdelen overeenstemming te bereiken, maar in 2016 gaan we verder in overleg om pres-

tatieafspraken te maken. Samen met de gemeente hebben we in dat kader opdracht gegeven voor woningmarkt-

onderzoek en de gemeente werkt ook aan een Woonvisie.

We hebben de taakstelling van de gemeente voor het huisvesten van statushouders gerealiseerd (het betroffen 

77 personen; ultimo 2015 is er een ‘voorstand’ van 9 personen). Dit had bij ons overigens geen groot effect op de 

wachttijd van woningzoekenden.

Fijn om te melden is dat we dit jaar geen ontruimingen hebben gehad vanwege huurachterstand. Dat is het gevolg 

van de goede samenwerking met Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland / partners in de Dronter Koers en ons 

sociale incassobeleid.
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De dienstverlening aan onze klanten werd in 2015 gewaardeerd met een 7,8 (in 2014 met een 7,6), zo blijkt uit de 

KWH-meting. Ook uit de Aedes-benchmark blijkt dat huurders ons beter hebben beoordeeld (7,4 en vorig jaar een 

7,1). Daar zijn we heel blij mee. 

In de Aedes benchmark 20152  scoren we (op basis van de door Aedes gehanteerde systematiek) op ‘Bedrijfslasten’ 

goed. Gemiddeld komen collega-corporaties uit op 925 euro per verhuureenheid. Bij ons is dat 733 euro. Ook zijn 

onze uitgaven voor reparatieonderhoud (173 euro) een stuk lager dan het landelijk gemiddelde (325 euro). Doordat 

wij zoveel woningen hebben gemoderniseerd, is de kwaliteit van onze woningen hoog. Dit scheelt in de kosten voor 

reparatieonderhoud. We blijven natuurlijk altijd zoeken naar manieren om onze bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk 

uit te voeren, maar dat mag niet ten koste gaan van de dienstverlening aan onze huurders en woningzoekenden. 

Het afgelopen jaar is de verbouwing van een deel van een loods bij ons kantoor afgerond en daarmee heeft de Voed-

selbank Dronten weer onderdak gevonden. Voor de verhuizing en verbouwing heeft de Voedselbank middelen en 

materialen van bedrijven en organisaties ontvangen. De Voedselbank heeft er een ‘community project’ van gemaakt.  

Dat wil zeggen: verbouwen samen met mensen uit de samenleving en veel stagiairs (waaronder een stage van een 

schoolklas gedurende een week en gedurende het jaar steeds een groepje van zo’n vier stagiairs voor een aantal 

weken). Het project is genomineerd geweest voor de Corporatie Award. Laten we met elkaar trots zijn dat zo’n mooi 

initiatief in Dronten van de grond komt!

1.2 financieel resultaat

Daar waar we eerder eenvoudiger op meerdere vlakken (betaalbaarheid, beschikbaarheid, bestaande woningvoor-

raad en aflossen leningen) konden investeren hebben we, als gevolg van heffingen door de overheid, keuzes ge-

maakt (zie ons SBVN). We hebben de beschikbare middelen met name besteed aan de kwaliteit van de bestaande 

woningvoorraad (inclusief verduurzaming) en aan betaalbaarheid (waaronder een gematigd huurbeleid). 

De jaarrekening 2015 laat over de hele linie positieve resultaten zien. Het resultaat is onder meer positief beïnvloed 

doordat we meer bestaande huurwoningen (39) dan begroot (15) en een gezondheidscentrum verkocht hebben. In 

de paragraaf ‘Gezonde financiële basis’ van dit jaarverslag en in de jaarrekening leest u meer over onze financiële 

positie ultimo 2015. 

Een belangrijk uitgangspunt voor de begroting 2015 (en meerjarenprognose) is het realiseren 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 positie is gedurende 2015 gestaag 

verbeterd. We lopen voor op hetgeen in de planning van het Verbeterplan is opgenomen.

1.3 VooruitBlik

• De laatste grote moderniseringen in ons woningbezit zijn de 95 woningen in de Greente-Zuid en vervolgens de 

2 Over verslagjaar 2014
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48 woning aan Het Blazoen en De Heraut in Swifterbant. Met de uitvoering daarvan starten we in respectievelijk 

2016 en 2017. We voldoen dan begin 2018 aan het Nationaal Energieakkoord. 

• We werken ook aan andere onderdelen uit ‘Energieneutraal in 2050’ waaronder het plaatsen van PV-panelen 

op geschikte grondgebonden woningen en het op natuurlijke momenten goed isoleren van de buitenschil van 

woningen (‘Nul Op de Meter-jas’).

• We hebben aandacht voor de betaalbaarheid bij het opstellen van het huurbeleid, waarbij we rekening moeten 

houden met de huursombenadering (hierover moet overigens nog politieke besluitvorming plaatsvinden). 

• We geven uitvoering aan ons asbestbeleid.

• Er start een nieuwe beleidsperiode in 2017. We stellen daarvoor, met de inbreng van onze belanghouders, een 

nieuw ondernemingsplan op. 

• Samen met de gemeente voeren we in 2016 een LEMON-meting uit (Leefbaarheidsmonitor).

• Een onafhankelijke commissie zal begin 2017 een visitatie uitvoeren om onze maatschappelijke prestaties te 

beoordelen.

• We gaan een ander woonruimteverdeelsysteem hanteren dat meer aansluit bij het ‘passend toewijzen’.

• We werken verder aan onze digitale dienstverlening en gaan ons primaire ICT- systeem vervangen.

• We hebben al veel gewerkt aan de implementatie van de Woningwet en Governancecode. In 2016 gaan we 

hier mee verder (denk aan het opstellen van een reglement voor financieel beleid en beheer, splitsing van onze 

kernactiviteiten (DAEB-) en niet-DAEB-activiteiten, waarderen van onze woningen op basis van marktwaarde, 

wijziging van onze statuten en prestatieafspraken met gemeente en HBV). 

• In het kader van de Woningwet en veranderingen in de zorg (meer mensen met een zorgvraag gaan zelf-

standig wonen) is ook van belang om stil te staan bij de invulling van onze rol in het sociale domein en hoe de 

samenwerking met maatschappelijke partners in dat kader vorm krijgt.
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1.4 Belangrijkste BestuursBesluiten

Aannemersselectie modernisering Greente-Zuid
Organisatieontwikkelplan 2015-2019
Jaarverslag + jaarrekening 2014
Actualiseren Treasurystatuut n.a.v. beleidsregels verantwoord beleggen CFV
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Ondertekening Hennepconvenant Midden-Nederland  
Huurverhoging per 1 juli 2015
Algemene inkoopvoorwaarden
Crisis- en calamiteitenplan
Verkoop 4 garages (De Greente 60A, 60B, 60C, 60E)
‘Bod’ / bijdrage aan uitvoering gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
Vastellen beleid met betrekking tot ‘Passend toewijzen’
Opdrachtverlening modernisering Greente-Zuid
Begroting 2016 en meerjarenprognose 2017-2021
Prestatieafspraken RvC-Bestuurder 2016
Treasuryjaarplan en -maatregelen 2016
Notitie ‘OFW op weg naar Energieneutraal’
Juridische overdracht vastgoed van OFW Vastgoed beheer BV naar stichting OFW
Geen realisatie plan 8 levensloopwoningen (koop) Bloemenzoom Swifterbant
Pilot: plaatsing PV-panelen op circa 80 van onze grondgebonden huurwoningen in 2016
Aannemersselectie  t.b.v. planmatig onderhoud 2016
Start vervanging primaire ICT-systeem
Vervroegde aflossing lening € 1,1 miljoen van stichting OFW aan OFW Holding BV
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2 alle doelgroepen onder dak

2.1 Voldoende woningaanBod in dronten

Wachttijden

Doelstelling beleidsplan: OFW heeft woningen beschikbaar voor woningzoekenden binnen een wachttijd van maxi-

maal 2 jaar.

We hebben de ambitie om voldoende woningaanbod te hebben in de gemeente Dronten voor de mensen die be-

horen tot de primaire doelgroep. Eén indicator hiervoor is de wachttijd. We hebben voldoende woningaanbod, als 

we woningen beschikbaar hebben binnen een wachttijd van maximaal twee jaar. Een zekere wachttijd voor woning-

zoekenden is goed. Directe beschikbaarheid impliceert leegstand. Vanuit bedrijfseconomische redenen sturen we 

scherp op het voorkómen van (frictie)leegstand. Bovendien trekt een zwakke (ruime) huurmarkt mensen van buiten 

aan, die niet altijd blijk geven van goed huurderschap. 

Uit onderstaande tabellen blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor een woning in de gemeente Dronten maximaal 

twee jaar is.  Per dorp, wijk en type woning zijn er verschillen in wachttijd. De gemiddelde wachttijd voor een woning 

in Dronten is 18 tot 24 maanden. Per type woning kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

Type woning Wijk Wachttijd Dronten 

2013

Wachttijd Dronten 

2014

Wachttijd Dronten 

2015

Eengezinswoning

Centrum 18-24 maanden 18-24 maanden 18-24 maanden
Noord 12-24 maanden 12-24 maanden 18-24 maanden
De Boeg 18-24 maanden 18-24 maanden 18-24 maanden
De Fazant 12-18 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden
Zuid 12-18 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden
De Gilden > 24 maanden > 24 maanden 12-18 maanden

Seniorenwoning

Centrum > 24 maanden > 24 maanden > 24 maanden
Noord > 12 maanden > 24 maanden > 24 maanden
De Boeg 12-18 maanden 12-18 maanden 6-12 maanden
De Fazant Onbekend Onbekend > 24 maanden
Zuid 6-12 maanden 6-12 maanden 6-12 maanden
De Gilden > 24 maanden > 24 maanden > 24 maanden

Appartement 12-24 maanden 12-24 maanden 12-24 maanden
Twee-kamerwoning 12-18 maanden
Kamer 0-6 maanden 0-6 maanden 0-6 maanden

Voor de appartementen in de wijken De Munten en De Gilden is de wachttijd langer dan 24 maanden. Het gaat hier 

om nieuwe appartementen in kleinschalige complexen. De wachttijd voor een eengezinswoning in De Gilden is korter 

geworden en is gemiddeld 17 maanden. Ook de wachttijd voor een seniorenwoning in wijk De Boeg is korter gewor-

den en is gemiddeld 11 maanden. De wachttijden voor een woning in Biddinghuizen en Swifterbant zijn ongeveer 12 

tot 18 maanden. Omdat deze dorpen in verhouding tot Dronten kleiner zijn, zijn er per wijk of type woning geen grote 

verschillen in wachttijd.
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Type woning Wachttijd Swifterbant 

2013

Wachttijd Swifterbant 

2014

Wachttijd Swifterbant 

2015
Eengezinswoning 6-12 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden
Seniorenwoning 6-12 maanden 6-12 maanden 18-24 maanden
Appartement 6-12 maanden 6-12 maanden 6-12 maanden
Twee-kamerwoning 6-12 maanden

Type woning Wachttijd Biddinghuizen 

2013

Wachttijd Biddinghuizen 

2014

Wachttijd Biddinghuizen 

2015
Eengezinswoning 6-12 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden
Seniorenwoning 6-12 maanden 6-12 maanden 12-18 maanden
Appartement 6-12 maanden 6-12 maanden 6-12 maanden
Twee-kamerwoning 6-12 maanden

In 2015 heeft een doelgroepwijziging plaats gevonden, hierbij is de doelgroep van 115 seniorenwoningen verruimd 

van 55+ naar 18 jaar of ouder. Het woningtype van deze woningen is hiermee gewijzigd van seniorenwoning naar 

tweekamerwoning. Dit “nieuwe” woningtype is opgenomen in het overzicht van de wachttijden.

In de overzichten lijkt het alsof de wachttijden voor seniorenwoningen in Biddinghuizen en Swifterbant langer zijn 

geworden. De oorzaak hiervan is de doelgroepwijziging. Dit wil niet zeggen dat senioren in Biddinghuizen en Swif-

terbant langer moeten wachten op een seniorenwoning. De tweekamerwoningen zijn ook geschikt voor senioren 

vanwege de slaapkamer en badkamer op de begane grond.  

Trends / direct resultaat

Op 1 januari 2016 is het totaal aantal 

inschrijvingen voor een woning 1887. 

Het aantal nieuwe inschrijvingen in 

2015 was 771. Het totaal aantal wo-

ningzoekenden laat vanaf 2013 een 

daling zien. Dit is een logisch gevolg 

van het dalende aantal nieuwe wo-

ningzoekenden in de periode 2010 

- 2014 dat zich bij OFW heeft inge-

schreven. In 2015 is het aantal nieu-

we inschrijvingen gestegen met 5,6 

procent ten opzichte van 2014. Kijken 

we naar de samenstelling van de wachtlijst en de ontwikkeling ervan, dan zien we dat de vraag naar seniorenwonin-

gen is afgenomen met twee procent. De vraag naar woningen voor kleine huishoudens/appartementen is met één 

procent gestegen. De vraag naar eengezinswoningen is gelijk gebleven.
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Sociale huurwoningen

Doelstelling beleidsplan: OFW heeft minimaal 4.300 en maximaal 4.500 sociale huurwoningen beschikbaar, be-

staande uit verschillende woningtypen in de drie kernen.

Per 1 januari 2016 heeft OFW 4.382 sociale huurwoningen. In 2015 zijn 39 huurwoningen verkocht aan particuliere 

kopers.
Jaar 2015
Sociale huurwoningen per 1 januari 4.421
Verkoop woningen aan particuliere kopers 39
Sloop 0
Samenvoeging appartementen Hogerhuis 1
Aankoop (alleen sociale huurwoningen) 0
Oplevering nieuwbouw sociale huur 0
Totaal aantal sociale huurwoningen 

per 31 december

4.382

Toelichting: op 31 decem-

ber 2015 zijn er 20 huurwo-

ningen (31 december 2014: 

21) met een huur boven de 

huurtoeslaggrens.

Trends / direct resultaat

Ons woningbezit (exclusief 

verzorgingshuiseenheden 

en 280 studenteneenheden) 

is als volgt opgebouwd.
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Naast het reguliere bezit heeft OFW nog een aantal andere objecten:
Object Aantal in 2015
Verzorgingseenheden 76
Studenteneenheden 280
Garages 112
Gezondheidcentra 2
Wooneenheden verhuurd aan een stichting voor (begeleid) zelfstandig wonen 100
Bedrijfsruimte (één ruimte wordt verhuurd ten behoeve van crisisopvang) 8
Ontmoetingscentrum 4
Verloskundigenpraktijk 1
Maatschappelijke ruimtes bij de WoonArk 5
School 1
MFG 1
Totaal 590

Verhuur aan primaire doelgroep

Doelstelling beleidsplan: OFW verhuurt minimaal 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen per jaar aan 

mensen met een inkomen lager dan 34.911 euro (prijspeil januari 2015). Maximaal 10 procent van de vrijkomende 

sociale huurwoningen per jaar verhuurt OFW aan mensen met een inkomen tussen 34.911 en 38.950 euro (prijspeil 

januari 2015). 

Per 1 juli 2015 zijn als gevolg van de Woningwet de inkomensgrenzen aangepast. Minimaal 80 procent van de huur-

overeenkomsten moet worden aangegaan met huishoudens met een inkomen lager dan 34.911 euro (prijspeil 2015), 

10 procent mag worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tussen 34.911 en 38.950 euro. De overige 10 

procent is vrije toewijzingsruimte.

In 2015 hebben we 96,4 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan de primaire doelgroep 

(2,6 procent aan huurders met een inkomen tussen 34.911 en 38.950 euro en 1% in de vrije toewijzingsruimte). We 

blijven hiermee binnen de kaders. 

Inkomen < € 34.911

(min. 80%)

Inkomen € 34.911 - € 38.950

(max. 10%)

Inkomen > € 38.950

(max. 10%)
2015 96,4% 2,6% 1,0%
2014 95,6% 4,4%

2013 96,2% 3,8%
2012 93,6% 6,4%
2011 92,2% 7,8%

Percentage verhuringen sociale huurwoningen aan doelgroep (prijspeil 2015)

BBSH verantwoording

In 2015 hebben we 392 huishoudens aan een woning geholpen. De grootste groep bestaat uit eenpersoonshuishou-

dens jonger dan 65 jaar.
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Jonger dan 65 Ouder dan 65
Eenpersoonshuishouden 188 45

Tweepersoonshuishouden 67 23

3 of meerpersoonshuishouden 69 0

Huishouden met inkomen onder 

inkomensgrens Huurtoeslag

Overige huishoudens

Huurprijs tot aftoppingsgrens  

Huurtoeslag

259 75

Huurprijs boven relevante  

aftoppingsgrens Huurtoeslag

40 18

Asielzoekers en statushouders

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: We realiseren de taakstelling COA (Centraal Opvang Asielzoekers).

Er is aan de taakstelling van 2015 voldaan. Het verloop van de taakstelling voor de gemeente Dronten voor de huis-

vesting van asielzoekers en statushouders is als volgt: 

Aantal
Voorstand per 1 januari 2015 -2
Taakstelling gemeente Dronten 1e helft 2015 34
Taakstelling gemeente Dronten 2e helft 2015 36
Gehuisvest in 2015 77
Saldo voorstand per 31 december 2015 -9

Lagere middeninkomens 

Doelstelling beleidsplan: De groep lagere middeninkomens met een inkomen tussen 34.911 en 39.368 euro (prijspeil 

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

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

We monitoren het aantal woningzoekenden in de verschillende inkomenscategorieën. 

Inkomen € 01-01-2016 01-01-2015 01-01-2014 01-01-2013 01-01-2012
0 - 10.000 379 373 366 280 336
10.000 - 17.500 470 460 494 490 483
17.500 - 25.000 518 500 524 575 559
25.000 - 34.911 441 451 453 449 529
34.911 - 39.368 54 86 106 85 96
> 39.368 25 57 85 95 77
Totaal aantal wo-

ningzoekenden

1.887 1.927 2.028 1.974 2.080
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De groep lage middeninkomens maakt nog steeds maar een klein deel uit van het totaal aantal woningzoekenden 

(4,5 procent). In 2015 heeft OFW 14 woningzoekenden (3,6 procent) uit deze inkomenscategorie geholpen. Zij heb-

ben niet langer hoeven wachten op een woning dan de woningzoekenden met een inkomen tot 34.911 euro. We heb-

ben namelijk geen verhuurstop (in verband met overschrijding 10 procent) gehad voor deze groep. Daarmee kunnen 

we concluderen dat deze groep voldoende kans van slagen heeft om in haar woonruimte te voorzien. In 2015 hebben 

we in verband met de invoering van het passend toewijzen alle woningzoekenden geïnformeerd over de voortzetting 

van hun inschrijving. OFW heeft besloten zich aan te sluiten bij de inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning 

die door het ministerie zijn vastgesteld. Dit heeft tot gevolg gehad dat een deel van het aantal woningzoekenden met 

een inkomen > 39.368 euro zich heeft uitgeschreven als woningzoekende, omdat het inkomen te hoog is voor een 

sociale huurwoning.

Verkoop van woningen

Doelstelling beleidsplan: We passen ons woningaanbod aan de 

veranderende vraag aan op basis van demografische ontwikkelin-

gen, de vraag per woningtypologie en markt- en woningzoekenden-

gegevens van OFW. 

Actie: We labelen ruim tweehonderd woningen voor verkoop en on-

derzoeken de mogelijkheden voor vraaggerichte verkoop

Met het vaststellen van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en 

Nieuwbouw (2014) zijn ruim tweehonderd (relatief grote) eenge-

zinswoningen gelabeld voor verkoop. De vraag naar dit woningtype 

is namelijk minder. Begin 2015 zijn deze woningen te koop aan-

geboden aan de huidige huurders (3 zijn daadwerkelijk verkocht). 

Wanneer huurders niet willen kopen, komen de woningen in de ver-

koop op de vrije markt wanneer de huur is opgezegd. In 2015 heb-

ben we (van het totale verkoopplan) 39 woningen verkocht (24 meer dan begroot). Dat heeft er toe geleid om in 2015, 

ondanks het voornemen daartoe, geen onderzoek te doen naar ‘vraaggerichte verkoop’. Vraaggerichte verkoop is 

mogelijk maken van verkoop van een woning zonder verkooplabel, als de huurder dit vraagt. 

Verkoop seniorenwoningen

Doelstelling beleidsplan: We passen ons woningaanbod aan de veranderende vraag aan op basis van demografi-

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

Actie: We experimenteren met de verkoop van seniorenwoningen en verruimen voor oudere kleine seniorenwonin-

gen de doelgroep

We hebben van 115 oudere kleine seniorenwoningen de doelgroep verruimd (niet meer alleen voor 55+ maar ook 

jonger). In Dronten-Zuid hebben 14 seniorenwoningen het label ‘Verkoop’ gekregen. Begin 2015 hebben de huidige 

huurders hun woning te koop aangeboden gekregen. Dit heeft in 2015 niet geleid tot een verkoop. Als de huidige 

huurders de huur opzeggen, komen de woningen op de vrije markt in de verkoop. 



16 OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

Verkoop bevorderende maatregelen

Doelstelling beleidsplan: We treffen verkoop bevorderende maatregelen (bijvoorbeeld starterslening) en zetten op de 

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

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

• Om de woningen te verkopen hebben we (een combinatie van) marketingcommunicatiemiddelen ingezet (zoals 

makelaar, eigen website, Facebook, beeldscherm bij de ingang kantoor). Op woningen die langer dan drie maan-

den te koop staan, zetten we extra in. Afhankelijk van woningtype, doelgroep, de reden waarom de woning langer 

te koop staat, bepalen we welke middelen dat zijn.

• Ook maken we sinds 2014 te verkopen woningen ‘woonklaar’. Kopers kunnen de woning dan zonder al te grote 

klussen betrekken. De koper koopt een kwalitatief goede woning. Door de woning ‘woonklaar’ in de verkoop te 

doen, wordt de woning relatief snel verkocht en heeft het een gunstige invloed op de verkoopprijs. 

• Dit ‘woonklaar’ maken van woningen past goed binnen onze visie op MVO, want het wordt uitgevoerd door leer-

lingen van bouwopleidingen (onder begeleiding van een OFW-medewerker).

 

Trends / direct resultaat

• We hebben 39 huurwoningen verkocht en geleverd (waarvan 5 aan de huurder van de betreffende woning). Dit 

zijn er 24 meer dan begroot. Er zijn 3 VOV-woningen (voormalige Koopgarant-woningen) in de vrije verkoop 

verkocht en 33 garages. In de jaarrekening is het financiële resultaat opgenomen.

• We hebben ons restant deel van het gezondheidscentrum GOED aan de Bolder in Dronten verkocht.

• Er zijn 7 startersleningen verstrekt (2014: 4).

• We merken dat de verkoop van woningen sinds eind 2014 aantrekt. Dit is het positieve resultaat van de verkoop 

bevorderende maatregelen, maar heeft ook te maken met landelijke economische ontwikkelingen.

Aantal verkochte huurwoningen
2010 2011 2012 2013 2014 2015
35 16 13 15 21 39

Wonen en zorg

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

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

Actie: We volgen de ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor OFW

Gedurende het jaar is uit gesprekken gebleken dat zorgpartijen graag een voorrangspositie voor de uitstroom van 

hun cliënten willen. Deze behoefte is vooralsnog niet urgent. We blijven in gesprek en alert op behoeften bij onze 

partners. Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op een eventuele vraag, ontwikkelen we een voorrangsregeling. 

Deze wordt in het tweede kwartaal van 2016 vastgesteld.
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Vraag & aanbod seniorenhuisvesting

Trends / direct resultaat

In onderstaand schema is het aanbod weergegeven van voor senioren geschikte huisvesting. Daarnaast is het 

aantal woningzoekenden naar een voor senioren geschikte woning in beeld gebracht. De verhouding tussen vraag 

en aanbod lijkt in evenwicht. Dit blijkt ook wel uit de wachttijden voor seniorenwoningen. De vraag naar senioren-

huisvesting op de wachtlijst van OFW blijft dalen van 561 in 2015 naar 518 in 2016. Dit lijkt tegen de trend van de 

vergrijzing in te gaan. Een verklaring kan zijn dat senioren door de modernisering van hun woning (waaronder een 

ruimere badkamer en tweede toilet) langer in hun eigen woning willen blijven wonen.

Aanbod aan seniorenhuisvesting 

per 01-01-2016

Vraag naar seniorenhuisvesting 

per 01-01-2016 (op woningzoe-

kendenlijst OFW)
Levensloopwoningen 142 518
Seniorenwoningen en -appartemen-

ten

627

MIVA (Mindervalidewoningen) 27
Seniorenwoning 50+ (woongroep 

50+ ‘De Wiekslag’)

24

Totaal 820

Naast het aanbod aan seniorenhuisvesting heeft OFW 76 verzorgingshuiseenheden en verhuren we 99 wooneen-

heden aan stichtingen voor begeleid (zelfstandig) wonen. De volgende stichtingen met betrekking tot wonen en zorg 

vinden onderdak bij OFW: Coloriet, Vitree, Triade, Kwintes, ’s Heerenloo, Philadelphia, InteraktContour, Omega 

Zorg, Zorg en Ondersteuning en Leger des Heils.

Woonruimteverdeelsysteem

Doelstelling beleidsplan: We verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen en blijk kun-

nen geven van goed huurderschap en waarvan hun inkomen niet hoger is dan € 38.000 (prijspeil januari 2012).

Actie: We evalueren het optiemodel en gaan aan de slag met de uitkomsten

We hebben een groot aantal jaren als woonruimteverdeelsysteem het ‘optiemodel’. Door de veranderde woningmarkt 

en nieuwe wetgeving voldoet het systeem niet meer. Bovendien is het relatief duur. De woonruimteverdeling kost 

meer tijd omdat niet alle woningzoekenden ‘actief zoekend’ staan ingeschreven. Daarnaast is de digitaliseringslag 

lastiger te maken, omdat hiervoor maatwerk gerealiseerd moet worden in het digitale woningzoekendenportaal en 

ERP-systeem (primair ICT-systeem). Uit de evaluatie komt het advies naar voren om een onderzoek te starten naar 

een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Ook wordt geadviseerd om de uitkomsten van de evaluatie mee te nemen bij 

de overgang naar een nieuw ERP-systeem en website.
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Samenwerking zorgpartijen

Doelstelling beleidsplan: We huisvesten mensen, uit de gemeente Dronten, die niet te huisvesten zijn/gehuisvest 

kunnen blijven via het reguliere proces met waarborging van de leefbaarheid, veelal in samenwerking met ketenpart-

ners.

Actie: We verstevigen de samenwerking en het netwerk met de zorgpartijen 

Zie artikelen: ‘Wonen en Zorg’ (pagina 16) en ‘Bijzondere doelgroepen’ (pagina 21)

2.2 BetaalBaarheid Van het wonen

Huren

Doelstelling beleidsplan: De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale huurgrens 

voor de huurtoeslag.

De streefhuur is de huurprijs die we voor een woning vragen na verhuizing. De tabel laat het percentage woningen 

zien dat OFW heeft, ingedeeld naar de huurprijscategorieën van de huurtoeslag. De tabel zegt dus iets over de be-

taalbaarheid van onze woningen. Het bezit ziet er, op basis van streefhuur, als volgt uit:

Indeling bezit op basis van streefhuur 2012 2013 2014 2015 2016
< kwaliteitskortingsgrens 9,7% 6,4% 6,3% 4,1% 4,4%
< laagste aftoppingsgrens 63,0% 62,7% 61,3% 62,7% 66,6%
< hoogste aftoppingsgrens 20,3% 22,7% 23,7% 24,3% 24,4%
< maximale huurgrens 7,0% 7,6% 7,9% 8,55 4,1%
> maximale huurgrens 0,1% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5%

Op 1 januari 2016 heeft 99,5 procent van de huurwoningen van OFW een streefhuur onder de maximale huurgrens 

voor de huurtoeslag. Er zijn in totaal 20 woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens (15 woningen complex 

Bries, 3 woningen Noordenveld, 2 overige woningen). 

De (inkomensafhankelijke) huurverhoging was per 1 juli 2015:
Inkomenscategorie Percentage huurverhoging
Tot € 34.229 2,0%
€ 34.229 - € 43.786 2,7%
Meer dan € 43.786 5,0%

Huurders van de te moderniseren woningen in de Greente-Zuid en van een woning met een E, F of G-label (die niet 

hebben kunnen deelnemen aan een modernisering of verbetering van de energetisch waarde van de woning), heb-

ben een korting op deze huurverhoging gekregen.

We hebben 23 bezwaarschriften ontvangen op de huurverhoging (in 2014: 74 en in 2013: 94). De sterke terugloop in 

het aantal bezwaren valt vooral toe te schrijven aan de bekendheid van onze huurders met de werkwijze rondom de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Van de 23 bezwaarschriften zijn er drie doorgestuurd naar de Huurcommissie. 

In deze drie gevallen is OFW in gelijk gesteld.



19OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

Prijs-kwaliteitverhouding

Doelstelling beleidsplan: De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale huurgrens 

voor de huurtoeslag.

Actie: We onderzoeken de prijs-kwaliteitverhouding van een aantal complexen in de huidige markt

We hebben onderzocht waar de prijs-kwaliteitverhouding van complexen mogelijk spanning qua betaalbaarheid 

oplevert. Dit hebben we in beeld. Daar waar nodig kunnen we voor specifieke doelgroepen (zoals senioren, mensen 

met een indicatie voor zware zorg) gebruikmaken van de vrije toewijzingsruimte die de regelgeving rondom ‘passend 

toewijzen’ (beperkt) biedt en een beperkte of geen huurverhoging doorvoeren. 

Passend toewijzen, Woningwaarderingsstelsel, Huursombenadering

Doelstelling beleidsplan: De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale huurgrens 

voor de huurtoeslag.

Actie: We volgen de herziening van de Woningwet en nemen indien nodig maatregelen

• De effecten van het nieuwe Woningwaarderingstelsel zijn verwerkt in ons huurbeleid. Doordat ons huurbeleid al 

ingericht is op betaalbaarheid (gemiddeld zitten we op 70 procent van de maximaal redelijke huurprijs), heeft het 

nieuwe woningwaarderingsstelsel geen of nauwelijks gevolgen. Eén huurder heeft een kleine aanpassing in de 

huur gekregen.

• De Passendheidstoets is ingegaan per 1 januari 2016. We hebben de gevolgen hiervan in augustus en septem-

ber aan onze huurders en woningzoekenden laten weten. Middels gerichte informatie én de mogelijkheid om in 

een persoonlijk gesprek de effecten uitgelegd te krijgen, hebben we zo goed als mogelijk iedereen voorbereid. In 

2016 monitoren we de gevolgen van de passendheidstoets op de verhuurbaarheid en betaalbaarheid van onze 

woningen.

• De huursombenadering is uitgesteld naar 2016.

Energiebesparing collectieve ruimtes

Doelstelling beleidsplan: De streefhuur van minimaal 97% van de 

huurwoningen valt onder de maximale huurgrens voor de huurtoe-

slag.

Actie: We onderzoeken complexgewijs de mogelijkheden voor 

energiebesparing in collectieve ruimtes

Gebleken is dat bepaalde complexen een hogere energierekening 

vertonen dan andere. We hebben in twee complexen maatregelen 

getroffen. Bij complex 280 (de Zaan 106-112 en 122-128 en Honds-

rug 242-248 in Dronten) is de collectieve ventilatie vervangen voor 

energiezuinige ventilatie en er is led-verlichting aangebracht die 

deels is gekoppeld aan bewegingssensoren. Bij complex 750 (De 

Werf in Dronten) is onderzoek gedaan naar en voorbereidingen ge-

troffen voor de energievoorziening via PV-panelen voor stroomver-
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bruikers, zoals: lift, zonwering en verlichting. Deze voorzieningen zijn dit jaar al aangebracht, omdat het complete dak 

is vervangen. Ook is een extra laag isolatie aangebracht onder de dakbedekking, waardoor de isolatiewaarde van 

het complex is toegenomen. De energieprestatie (energie prestatie coëfficiënt) is hierdoor verbeterd. 

De daadwerkelijke PV-panelen op het complex worden op een later tijdstip aangebracht in de PV-projecten van OFW 

(hiervoor is nog wel nader onderzoek nodig). 

2.3 goed huurderschap

Goed huurderschap

Doelstelling beleidsplan: we verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen en blijk kun-

nen geven van goed huurderschap.

Bij inschrijving toetsen we op goed huurderschap en of iemand in staat is zelfstandig te wonen. De reden hiervoor is 

dat we aan de voorkant willen inzetten op een succesvol huurtraject. Bij twijfel of mensen zelfstandig kunnen wonen, 

worden mensen uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt er gekeken of hulp en/of begeleiding nodig is alvorens 

tot verhuur wordt overgegaan. Bij twijfel op goed huurderschap wordt de woningzoekende eveneens uitgenodigd 

voor een intakegesprek. Soms worden mensen ook uitgenodigd op een intakegesprek om woonvoorlichting te ge-

ven. Dit gebeurt veelal bij buitenlandse woningzoekenden uit MOE-landen (Midden- en Oost-Europa). In 2015 is het 

aandeel inschrijvingen van mensen uit een MOE-land gestegen naar 12,1 procent (in 2014 was dit 7,3%).

Het aantal woningzoekenden dat op intakegesprek wordt uitgenodigd, is in 2015 zowel relatief als absoluut gestegen. 

Oorzaak hiervoor is dat door transities in de zorg steeds meer mensen zelfstandig moeten kunnen wonen, al dan 

niet met ambulante begeleiding. Redenen om woningzoekenden niet in te schrijven, zijn bijvoorbeeld: openstaande 

huurachterstand, een negatieve verhuurdersverklaring of een te hoog inkomen.

2011 2012 2013 2014 2015
Nieuwe woningzoekenden 923 879 740 730 691
Aantal intakegesprekken 231 (25%) 186 (21%) 170 (23%) 156 (21%) 209 (30%)

Ingeschreven 96 90 87 85 117
Ingeschreven onder voorwaarden 37 33 41 36 48
Niet op intake verschenen / geen gege-

vens ingeleverd

34 25 15 9 17

Niet ingeschreven 63 37 27 26 25
Nog in behandeling 1 1 - - 2

Acceptatiegraad

Doelstelling beleidsplan: we streven naar een gemiddelde acceptatiegraad van minimaal 45%.

Woningen worden verdeeld aan de hand van het optiemodel. Binnen het optiemodel kunnen woningzoekenden zelf 

kiezen waar zij willen wonen. Deze keuze kunnen zij maken op basis van: locatie, type woning, huurprijs, energiela-

bel en wachttijd. 
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De gemiddelde acceptatiegraad van de woningen is in 2015 49,7 procent (dat wil zeggen dat ruim 49 procent van de 

schriftelijk toegewezen woningen wordt accepteert door de woningzoekende). Daarmee voldoen we aan de doelstel-

ling.

2011 2012 2013 2014 2015
Gemiddelde acceptatiegraad 47,1% 51,3% 49,9% 44,8% 49,7%

Zie ook het jaarverslag-artikel: We evalueren het optiemodel en gaan aan de slag met de uitkomsten (pagina 17)

Huisuitzettingen binnen een jaar 

Doelstelling beleidsplan: we beperken het aantal huisuitzettingen in verband met overlastklachten en huurachter-

stand binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend.

We proberen aan de voorkant toewijzing zo vorm te geven dat zoveel mogelijk huisuitzettingen en dakloosheid wor-

den voorkomen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat mensen hulp willen ontvangen als dit nodig is. Het aantal huisuitzet-

tingen binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend, is hiervoor een goede indicator. In 2015 zijn geen 

woningen ontruimd waarvan de huurders minder dan een jaar huurden. 

2011 2012 2013 2014 2015
Aantal huisuitzettingen binnen een jaar na 

ingang huurovereenkomst

1 2 0 0 0

Bijzondere doelgroepen

Doelstelling beleidsplan: We huisvesten mensen uit de gemeente Dronten, die niet te huisvesten zijn / gehuisvest 

kunnen blijven, via het reguliere proces met waarborging van de leefbaarheid, veelal in samenwerking met keten-

partners.

Samenwerking in het sociaal domein (Dronter Koers)

Sinds eind 2014 vinden (op initiatief van de gemeente en maatschappelijk werk en in samenwerking met andere part-

ners in het sluitend vangnet) ‘ronde tafel-overleggen’ rondom individuele casuïstiek plaats waaraan OFW deelneemt. 

Waar er sprake is van problematische schulden of (woon)overlast kan OFW ook het initiatief nemen. Onze rol is met 

name signaleren en nagaan welke partners in het sluitend vangnet hulp of zorg kunnen bieden. 

Trends / direct resultaat

• We hebben bij het aangaan van een nieuw huurcontract het uitgangspunt dat we inzetten op een succesvol tra-

ject. Bij twijfel of mensen zelfstandig kunnen wonen of hun huur kunnen betalen, wordt gekeken of hulp / bege-

leiding nodig is. In 2015 heeft OFW twee huurcontracten afgesloten met een begeleidingsovereenkomst waarin 

aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld gaan over het accepteren 

van hulp of begeleiding bij het betalen van de huur of bij het huishouden. Daarnaast zijn er twee zogenaamde 

omklapconstructies aangegaan, waarbij de zorgpartij in eerste instantie als huurder optreedt.

• Eén begeleidingsovereenkomst (die in 2014 is afgesloten) is  wegens succes omgezet in een reguliere huur-
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overeenkomst. Bij de eerder afgesloten begeleidingsovereenkomsten is er in 2014 geen sprake geweest van 

problematische situaties (overlast, forse huurachterstanden). 

• In 2015 hebben we – mede door nauwe samenwerking binnen de Dronter Koers – geen ontruimingen op huur-

schuld gehad. Door de juiste interventies hebben we een aantal overlastsituaties weten te beëindigen met het 

door de huurder opzeggen van het huurcontract . Hiermee hebben we zowel kosten voor de huurder voorkomen 

als kosten voor de maatschappij.

• We zijn in 2015 betrokken geweest bij 17 rondetafelgesprekken.

Huurincassoproces

Doelstelling beleidsplan: We huisvesten mensen uit de gemeente Dronten, die niet te huisvesten zijn / gehuisvest 

kunnen blijven, via het reguliere proces met waarborging van de leefbaarheid, veelal in samenwerking met keten-

partners.

Actie: We bekijken het proces huurincasso opnieuw met de Brown Paper-methode

Als gevolg van de evaluatie van het huurincassoproes aan de hand van de Brown Paper-methode, hebben  we een 

aantal onderdelen in het huurincassoproces aangepast. We hebben het herinneringsproces bij een betalingsachter-

stand vervroegd en we gaan het proces op termijn meer digitaliseren. Een eerste stap daarin is het afschaffen van de 

acceptgiro. We onderzoeken ook de mogelijkheid van ‘mail to pay’ en de inzet van sms bij een betalingsachterstand.

Huurachterstand

Doelstelling beleidsplan: het percentage huurachterstand van woningen bedraagt niet meer dan 1,1% van de jaar-

lijkse huuropbrengst.

Per 31 december 2015 bedraagt de huurachterstand van de huidige huurders 0,78 procent van de gerealiseerde 

huuropbrengst.

31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
% huurachterstanden van de huidige 

huurders t.o.v. de gerealiseerde huurop-

brengst 0,89% 0,82% 0,78% 0,78%

Huisuitzettingen

Doelstelling beleidsplan: We streven er naar het aantal huisuitzettingen jaarlijks te beperken tot maximaal 15 ge-

dwongen ontruimingen vanwege huurachterstand.

We proberen het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand te beperken. We hanteren een sociaal incas-

sobeleid. Persoonlijke contact met huurders (huisbezoek) en de samenwerking met Maatschappelijke Dienstver-

lening Flevoland (MDF) zijn daar onderdeel van. In 2015 zijn geen woningen gedwongen ontruimd vanwege beta-

lingsachterstand (of sociale overlast). Acht huurders hebben de sleutels ingeleverd. In 2015 is één hennepkwekerij 

ontdekt (deze is begin 2016 ontruimd). 
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3 goed wonen

3.1 kwaliteit Van de woning

Modernisering Chaletwoningen

Doelstelling beleidsplan: We passen een modernisering ‘light’ toe op de jaren 60/70 woningen, die nog niet gemo-

derniseerd zijn.

Actie: We voeren de modernisering van de 

Chaletwoningen uit. 

Het afgelopen jaar hebben we 137 Chaletwoningen aan on-

der andere Schouwstraat, Karveelstraat, Boeierstraat, Hoog-

aarsstraat, Klipperstraat, Koggestraat in Dronten gemoder-

niseerd. Voor de aanbesteding van het project hebben we 

een innovatieve aanbestedingsmethode ontwikkeld (design 

& build).

De locatie van de wijk, pal naast het winkelcentrum en aan de 

andere kant woonzorgcentrum ‘De Regenboog’, is uniek. De 

wijk is architectonisch bijzonder. Daarnaast hebben tien wo-

ningen aan de Lijzijde de gemeentelijke monumentenstatus. 

Hierdoor was het nadenken over een aanpak, ingewikkelder 

dan bij een andere modernisering. Samen met de bewoners-

commissie is hieraan veel tijd besteed. 

Deze eengezinswoningen in oud-Dronten hebben een grote opknapbeurt aan zowel de binnen- als buitenzijde ge-

kregen. De levensduur van de woningen is door een integrale aanpak (op basis van ons beleid rond duurzaamheid) 

met veertig jaar verlengd. Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, is met name in verband met de sanering van 

asbest in deze woningen niet meer sprake van een ‘light’ modernisering. Begin 2016 is de modernisering afgerond. 

Minister Blok verrichtte de feestelijke opleveringshandeling. Met dit (voorbeeld van een) moderniseringsproject heb-

ben we voor onze integrale moderniseringsaanpak de ‘Duurzaam Bouwen Award’ gewonnen.

Link: persbericht ‘OFW wint Nederlandse Duurzaam Bouwen Award 2016’

Link: website Duurzaam Bouwen Awards

Aantal woningen: 137

Start:   najaar 2014

Oplevering:  begin 2016

Aannemer:   Mateboer Bouw BV (geselecteerd na een design & build aanbesteding)

Architect:  Van den Berg architecten

Energielabel:  A en A+

Leerlingbouwplaats: 2 leerlingen

Subsidie:  STEP subsidie (Stimuleringsregeling Energieprestaties)

http://www.ofw.nl/over-ofw/nieuws/2/1048/OFW-wint-Nederlandse-Duurzaam-Bouwen-Award-2016
http://www.duurzaambouwenawards.nl/
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Modernisering Greente-Zuid

Doelstelling beleidsplan: We passen een modernisering ‘light’ toe op de jaren 60/70 woningen, die nog niet gemo-

derniseerd zijn.

Actie: We starten met de modernisering van de Greente-Zuid.

In 2015 is opdracht verleend aan bouwbedrijf Salverda voor de modernisering van 95 woningen in de wijk Greente-

Zuid in Swifterbant. In samenwerking met de HBV is een bewonerscommissie gevormd. Samen met het projectteam 

worden de plannen geoptimaliseerd en uitvoeringsgereed gemaakt. Input is onder meer verkregen uit een bewo-

nersenquête en technische inspecties. Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, is in verband met de technische 

staat van de woningen niet meer sprake van een ‘light’ modernisering. 

Uitgangspunt is dat door een integrale aanpak (op basis van ons beleid rond duurzaamheid) de levensduur van deze 

woningen met veertig jaar verlengd wordt. 

Medio 2016 vinden bewonersavonden plaats en wordt een modelwoning opgeleverd.

Start:   2015 (start uitvoering na bouwvak 2016)

Aannemer:   Bouwbedrijf Salverda BV (geselecteerd na een design & build aanbesteding)

Architect:  19Het Atelier

Energielabel:  A

Leerlingbouwplaats: nog nader te bepalen

OFW-Basiskwaliteit

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: We definiëren de OFW-basiskwaliteit en maken hier een 

plan voor.

Eén van de uitwerkingspunten in ons Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw was om tot een definitie van de ‘OFW-

basiskwaliteit’ te komen. Aan deze norm kunnen we onze on-

derhoudswerkzaamheden toetsen. 

Tijdens de Bewonersavond op 19 mei en de Stakeholdersdag 

op 27 mei is het thema ‘Basiskwaliteit’ besproken. De verkre-

gen input is verwerkt in de beleidsnotitie ‘OFW Basiskwaliteit’.  

‘OFW-basiskwaliteit’ omvat naast de technische kwaliteit een 

heel aantal onderwerpen die een directe relatie hebben met het 

veilig, gezond en comfortabel wonen in onze huurwoningen. 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_7205_Basiskwaliteit_15.pdf
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Denk aan: asbest, brandveiligheid, inbraakveiligheid, gasleidingen, elektrische installaties, ventilatie, verwarming, 

isolatie. Acties die voortvloeien uit deze notitie (om te voldoen aan de ‘OFW-Basiskwaliteit) worden opgenomen in 

de meerjarenbegroting. 

Gesloten verbrandingstoestellen

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: We vervangen open verbrandingstoestellen voor gesloten verbrandingstoestellen.

We hebben dit jaar gerealiseerd dat we geen open verbrandingstoestellen meer in eigendom hebben. Het overgrote 

deel van onze woningen is nu voorzien van een veilige, gesloten installatie. Enkele woningen in de Greente-Zuid 

hebben nu nog een open verbrandingstoestel (eigendom van de bewoner) die met de modernisering wordt vervan-

gen. Daarnaast weten we van zo’n vijftig woningen niet exact welke installatie er in de woning zit, omdat deze instal-

laties niet ons eigendom zijn. Deze bewoners hebben van ons begin 2016 een brief ontvangen waarin we schrijven 

dat we bij hen langskomen om na te gaan welke installatie er is, welke mogelijkheden er zijn om die te vervangen en 

in hoeverre de huurprijs hoger wordt. 

Link: OFW wil laatste geisers en gaskachels vervangen

Beleid rond asbest

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: We communiceren over eventueel aanwezig asbest in onze woningen

Begin 2016 hebben we (als uitwerking van ‘OFW Basiskwaliteit’) het beleid rond de aanpak van asbest vastgesteld. 

Ons asbestbeleid richt zich op het vermijden van de gezondheidsrisico’s voor huurders, medewerkers, personeel 

van derden en het ontstaan van milieuschade. We hebben daartoe een asbestinventarisatie gemaakt en in beeld 

gebracht hoe we omgaan met sanering en communicatie in de diverse situaties. We sluiten aan bij de richtlijnen en 

afwegingsmatrix van Aedes (Handboek Asbest). 

Ook is op een rij gezet wat de gevolgen zijn qua uitvoering, planning en financiën. De acties met betrekking tot asbest 

kunnen vanuit financieel en organisatorisch oogpunt niet allemaal afgerond worden voor 2022 (zoals de doelstelling 

in het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw aangeeft).

Veiligheidsincidenten

Doelstelling beleidsplan: Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Bij de 

‘light’ modernisering van onze woningen worden de eisen van het PKVW zoveel mogelijk gevolgd. 

We hanteren het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) als uitgangspunt bij nieuwbouw en modernisering (actuele 

voorbeelden zijn de modernisering van de Chaletwoningen en de Greente-Zuid). Al onze woningen zijn nu voorzien 

van inbraakwerende cilindersloten (2 sterren). Ook de oudere woningen zijn voorzien van eigentijds hang- en sluit-

werk. Hier hebben we actief op gestuurd. 

http://www.ofw.nl/over-ofw/nieuws/1/1033/OFW-wil-laatste-geisers-en-gaskachels-vervangen
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De  normen voor het PKVW zijn in 2015 wederom aangescherpt waardoor het de vraag is of OFW hier volledig aan 

kan en wil voldoen. Naast eenmalige kosten voor bijvoorbeeld het aanbrengen van brandmelders of achterpadver-

lichting spelen ook de kosten van de exploitatie van dergelijke voorzieningen een rol.

In de grafieken hierna staan de verzekeringsmeldingen bij OFW met betrekking tot inbraak en vernieling/vandalisme 

weergegeven. Hierin is een dalende trend te herkennen. 
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Kosten dagelijks onderhoud

Doelstelling beleidsplan: De kosten voor het dagelijks onderhoud stijgen minder dan de relevante BDB-index (index-

cijfers van Bureau Documentatie Bouwwezen die de kostenontwikkelingen van de bouw weergeven).

De kosten voor dagelijks onderhoud (verhuis- en reparatieonderhoud) over 2015 verhouding zich ten opzichte van 

2014 als volgt:
(x € 1) 2014 2015 Verschil
Kosten reparatieonderhoud 745.000 762.000 17.000
Kosten verhuisonderhoud 763.000 822.000 59.000
Totale kosten dagelijks onderhoud 1.508.000 1.584.000 76.000

Aantal woongelegenheden (woningen, 

studentenkamers en verzorgingshuis)

4.798 4.758 -40

Aantal verhuizingen

(woningen en studentenkamers)

430 411 -19

De BDB-index is in 2015 met 1,98 procent gestegen. Ten opzichte van 2014 zijn de gemiddelde kosten van dagelijks 

onderhoud per woongelegenheid 19 euro (6 procent) gestegen. Hiermee wordt niet aan de doelstelling voldaan. 

De verklaring hiervoor is een aantal verhuizingen met zeer hoge kosten. Dit zijn uitgewoonde woningen, waarbij er 

geen verhaalsmogelijkheid is bij de vertrekkende huurder. Bovendien wordt bij verhuizingen asbest gesaneerd. Deze 

kosten zijn aanzienlijk toegenomen.

3.2 inVloed op de eigen woonsituatie

Samenwerking HBV

Doelstelling beleidsplan: We betrekken onze huurders bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid om daarmee 

draagvlak, prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten.

De Huurders Belangen Vereniging (HBV), als vertegenwoordiger van de huurders van OFW, is een belangrijke part-

ner in het overleg over onze activiteiten en ons beleid. We hebben structureel overleg met de HBV. Periodiek vindt 

overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de HBV en OFW. Daarnaast wordt overlegd met de bewonerscom-

missies bij bijzondere activiteiten in een bepaalde wijk. Hieronder noemen we (in willekeurige volgorde) een aantal 

onderwerpen die in 2015 in het overleg tussen OFW en het dagelijks bestuur van de HBV aan de orde zijn gekomen:

• Huurverhoging 2015

• Taakstelling Centraal Orgaan Asielzoekers

• Dronten-Centrum Chaletwoningen

• Swifterbant, Greente-Zuid

• Huurverhoging 2016 

• Nieuwe Woningwet

• Uitvoering strategisch voorraadbeleid

• Passend toewijzen
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• Het nieuwe woningwaarderingsstelsel

• Prestatieafspraken gemeente, HBV en OFW

• Presentatie uitslag enquête HBV

• Begroting OFW 2016 

• Zonnepanelen

Twee bewonersavonden

We hebben zoals gebruikelijk twee bewonersavonden georganiseerd. Op de eerste bewonersavond hebben we ons 

jaarverslag 2014 gepresenteerd. Daarnaast kwamen de ontwikkelingen in corporatieland aan de orde en de gevol-

gen daarvan voor OFW. De voedselbank heeft deze avond afgesloten met een inspirerend verhaal over de werkwijze 

van de Voedselbank. 

Tijdens de tweede bewonersavond gaven we een toelichting op de begroting voor 2016. Ook is de impact van de 

nieuwe Woningwet nader geduid. Tot slot heeft MDF een interactieve presentatie gegeven over burenoverlast en 

buurtbemiddeling. 

3.3 klantgerichte dienstVerlening

Online communicatiemiddelen

Doelstelling beleidsplan: We bieden optimale (interne/externe) klantinformatie passend bij het gedrag van de gebrui-

ker. 

Actie: We professionaliseren onze online communicatiemiddelen.

We hebben onze klantinformatie gedigitaliseerd en zijn nu actief op Facebook (maart 2016: 410 volgers). Een aantal 

ontwikkelingen is gestart maar is meerjarig en/of hangt samen met de invoering van een nieuw primair ICT-systeem, 

zoals: de ontwikkeling van een nieuwe website, het ‘opfrissen’ van de huisstijl, een nieuwe digitale ‘Mijn OFW’-

omgeving en de inzet van meer social media. In 2016 vervolgen we deze actie.

Tevreden klant

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

Actie: We actualiseren onze klantvisie en borgen deze met behulp van klanttrainingen.

We hebben het afgelopen jaar stil gestaan bij hoe wij met onze klanten om willen gaan en wat we in onze dienstver-

lening beter of anders kunnen doen. Het is belangrijk om als organisatie samenhang aan te brengen in waar we voor 

gaan in relatie tot onze klanten. In onze klantbediening en samenwerking vinden wij het belangrijk om (samengevat) 

onderstaande elementen terug te zien:

• Luisteren en inleven

• Dienstverlenend en benaderbaar

• Begrijpelijk en duidelijk

• Samenwerkend en inspirerend

• Ruimte voor maatwerk en vindingrijke oplossingen

• Lerend en verbeterend
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Medewerkers die dit consequent toepassen, zijn medewerkers waar we als organisatie op kunnen bouwen. Zij ma-

ken het verschil en zorgen dat klanten zich thuis voelen bij OFW. Medewerkers hebben ook klanttrainingen gevolgd.

Link: nieuwsbericht ‘We gaan voor een tevreden klant’

Scores KWH-huurlabel

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

Actie: We behouden het KWH-Huurlabel. 

We hebben het KWH-huurlabel behouden. Met de KWH-meetmethode wordt in beeld gebracht hoe wij onze klant 

bedienen. We gebruiken de meetresultaten om te leren en onze werkprocessen en dienstverlening te verbeteren. De 

volgende resultaten zijn behaald:
Onderdeel 2015 Eindscores  

2014

Landelijk  

gemiddelde
Contact 7,9 7,6 7,8
Woning zoeken 7,8 7,4 7,8
Nieuwe woning 7,8 7,5 7,8
Huur opzeggen 8,2 8,2 8,1
Reparaties 8,1 8,4 8,0
Onderhoud 8,0 8,3 8,0
Uiten ontevredenheid 6,4 6,4 6,2
Totaal 7,8 7,6 7,7

We scoren beter dan het landelijk gemiddelde. Van een 7,6 in 2014 zijn we gestegen in 2015 naar een 7,8. Waar we 

in 2014 qua klanttevredenheid op de 74e plek landelijk stonden, zijn we in 2015 gestegen naar de 35e plaats.

KWH meting - online dienstverlening

Voor onze online dienstverlening hebben we een 7,3 gekregen (2014: 7,1). Verbeterpunten zijn vooral te relateren 

aan de verouderde techniek van de website. Hier gaan we mee aan de slag. 

Aedes Benchmark

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

We hebben in de Aedes benchmark op onderdeel huurdersoordeel een 7,4 gekregen. We behoren daarmee tot de 

groep ‘achter de koplopers’. Vorig jaar scoorden we een 7,1.

Link: persbericht: ‘OFW volgt kopgroep in de branche woningcorporaties’

Klantvolgsysteem en telefooncentrale

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

Actie:  We implementeren een klantvolgsysteem en vervangen de telefooncentrale.

Het klantvolgsysteem (als hulpmiddel voor het Klant Contact Centrum) is geïmplementeerd en volledig opgeleverd. 

We kunnen onze klanten zo sneller en vollediger informeren. We richten zelf nog een ‘beslisboom’ met betrekking tot 

http://www.ofw.nl/over-ofw/nieuws/1/1044/We-gaan-voor-een-tevreden-klant
http://www.ofw.nl/over-ofw/nieuws/2/1025/OFW-volgt-kopgroep-in-de-branche-woningcorporaties
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de behandeling van reparatieverzoeken verder in. Er is een leverancier geselecteerd die de huidige telefooncentrale 

gaat vervangen. De live-gang is gepland voor eind mei 2016.

Resultaten planmatig onderhoud

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

De bewoners van de woningen waar dit jaar planmatig onderhoud is uitgevoerd, zijn geënquêteerd over hun ervarin-

gen over de uitvoering van deze werkzaamheden. 

• Aan 116 woningen in de wijk de Fazant-Noord te Dronten werd een grote schilderbeurt uitgevoerd. De bewoners 

gaven de uitvoering hiervan gemiddeld een 8,0.

• Aan 94 woningen aan de Timmerliedengilde en Korendragersgilde e.o. te Dronten werd een grote schilder-

beurt uitgevoerd. De uitvoering van deze werkzaamheden kregen gemiddeld een 7,4 van de bewoners. 

• 30 woningen in Swifterbant aan De Banier werden geschilderd, hier gaven de bewoners een gemiddelde waar-

dering van 8,8.

• 37 senioren appartementen “De Werf” aan de Galjoenstraat in Dronten werden geschilderd. De bewoners ga-

ven deze werkzaamheden gemiddeld een 7,6. 

• De grote schilderbeurt van de 40 woningen aan Het Plankenpad, De Slegge en De Trippen in Swifterbant werd 

door de bewoners gewaardeerd op een 7,8.

• Aan de appartementen van De Barrage te Dronten werd een grote schilderbeurt uitgevoerd en tegelijkertijd 

werden door een ander bedrijf ventilatieroosters vervangen. Het gemiddelde cijfer van de bewonersenquête was 

hier een 6,6. Het vervangen van de roosters heeft lang geduurd, dit droeg niet bij aan een vlotte schilderbeurt. 

• Aan 71 woningen in de Komijn en Rozemarijn te Dronten werd een grote schilderbeurt uitgevoerd. De bewo-

ners gaven de uitvoering hiervan gemiddeld een 7,8. 

• Aan 30 woningen aan de Kleermakersgilde, Mandenmakersgilde  en Schoenmakersgilde te Dronten werd 

een grote schilderbeurt uitgevoerd. De uitvoering van deze werkzaamheden kregen gemiddeld een 7,7 van de 

bewoners. 

• 16 appartementen aan de Koopmansbeurs in Dronten werden geschilderd. De bewoners gaven deze werk-

zaamheden gemiddeld een 6,5. De respons bij deze enquête was beperkt (vier). Eén zeer slechte waardering 

telt zwaar mee in het gemiddelde cijfer. 

• Aan 56 woningen in de wijk de Fazant-Zuid te Dronten werd een grote schilderbeurt uitgevoerd. De bewoners 

gaven de uitvoering hiervan gemiddeld een 8,1. 
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Geschillenregeling

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

Bij de Geschillenadviescommissie kunnen huurders/woningzoekenden met een klacht terecht, als ze er met OFW 

niet uitkomen. De Geschillenadviescommissie adviseert het bestuur van OFW. Als de directeur-bestuurder het ad-

vies niet overneemt, wordt dit ter kennisname aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. In 2015 is één geschil 

aan de commissie voorgelegd, dit is ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. Het geschil handelde over 

een afwijzing van een verzoek tot inschrijving als woningzoekende en over overlast. De commissie heeft een advies 

uitgebracht dat is overgenomen door de directeur-bestuurder.
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4 kansrIjke woonomgevIng

4.1 leefBare woonomgeVing

Transitie sociaal domein

Doelstelling beleidsplan: OFW zet zich in voor de huurwijken voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we ge-

middeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor (LEMON) behalen.

Actie:  We volgen de ontwikkelingen rond de transitie in het sociaal domein en bepalen opnieuw onze rol.

Zie artikel ‘Bijzondere doelgroepen’ (pagina 21). 

Overlastmeldingen

Doelstelling beleidsplan: OFW zet zich in voor de huurwijken voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we ge-

middeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor (LEMON) behalen.

Een van de indicatoren van leefbaarheid is het aantal overlastklachten. We zetten ons in voor een goed woonkli-

maat, waarbij we alert zijn op situaties die de leefbaarheid in gevaar brengen. We spreken de mensen aan op eigen 

verantwoordelijkheid als het gaat om huurdersoverlast. Daarnaast kunnen we mensen doorverwijzen naar Buurtbe-

middeling (via Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). Waar nodig worden mensen aangesproken op naleving 

van het huurreglement. Als overlast door onze bewoners escaleert, zijn wij bereid te interveniëren en maatregelen te 

nemen tegen de overlastgever. Dit alles om het woongenot van de overige bewoners te behouden of te vergroten. 

Wel past daarbij de opmerking dat uit jurisprudentie blijkt dat het erg ingewikkeld is om sec op overlast een rechterlijk 

vonnis tot ontruiming te kunnen krijgen. 

Sinds 2007 houden we het aantal overlastzaken bij. Het aantal zaken toont de laatste vier jaar een dalende trend:
Overlastmeldingen naar dorp 2012 2013 2014 2015
Dronten 46 34 41 46
Biddinghuizen 17 28 18 16
Swifterbant 14 9 11 4
Totaal 77 71 70 66

 

We zien een lichte daling in 2015 in het aantal meldingen bij OFW over overlast. Tegelijkertijd stijgt het aantal mel-

dingen bij het meldpunt Buurtbemiddeling met 10 procent (van 80 naar 88). Conclusie hierbij is dat andere partijen 

–vooral politie– steeds meer conflicten aanmelden. 

De meeste klachten gaan over asociaal gedrag en geluidsoverlast. Van de 66 overlastmeldingen hebben we 36 

meldingen doorverwezen richting Buurtbemiddeling en 28 meldingen zelf opgepakt. Wanneer er sprake is of lijkt 

van een contra-indicatie als psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen, dan wordt Buurtbemiddeling niet 

ingeschakeld. In twee gevallen is na onze signalering hulpverlening ingeschakeld. In 65 procent van de gevallen leidt 

Buurtbemiddeling tot een succesvol resultaat. 51 van de 66 klachten zijn inmiddels afgehandeld/opgelost.

In 2015 zijn 68 adressen aangeschreven op tuinoverlast. Het versturen van de brieven en/of het aanspreken van 

huurders heeft bij 52 van de 68 unieke adressen (76 procent) geleid tot een positief of voldoende eindresultaat. Meer 
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dan de helft van de tuinklachten wordt gemeld door de buren. Vier zaken zijn aangemeld bij Buurtbemiddeling. Twaalf 

zaken zijn nog in behandeling bij OFW. In 2016 zullen we in samenspraak met de HBV nadere activiteiten ontplooien.

Tuinoverlast naar dorp 2012 2013 2014 2015
Dronten 48 59 51 44
Biddinghuizen 19 20 25 16
Swifterbant 19 24 19 8
Totaal 86 103 95 68

In 2015 is één hennepkwekerij ontdekt (deze is begin 2016 ontruimd). OFW hanteert een no-tolerance beleid op dit 

gebied. Indien een kwekerij wordt aangetroffen, kan de huurder ervoor kiezen de huur van de woning vrijwillig op 

te zeggen, anders wordt om ontbinding van de huurovereenkomst via de rechtbank gevraagd. Zie hierna: ‘Hennep-

protocol’.

Hennepprotocol

Doelstelling beleidsplan: OFW zet zich in voor de huurwijken voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we ge-

middeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor (LEMON) behalen.

De overeenkomst voor de gezamenlijke aanpak van hennepteelt is verlengd. Het betreft een voortzetting van de 

vorige (Hennepprotocol Flevoland uit 2011), maar is nu uitgebreid naar de regio Midden-Nederland (provincie Flevo-

land en Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek). Het betreft een samenwerking tussen politie, arrondissementsparket, 

gemeenten, UWV, SVB, netbeheerders en verhuurders. 

Het doel is het nemen van maatregelen die ertoe leiden dat gevaarlijke situaties worden beëindigd, activiteiten met 

betrekking tot hennepkwekerijen worden voorkomen en bestreden, de leefbaarheid in de betreffende straten en buur-

ten wordt verbeterd, gevoelens van onveiligheid worden weggenomen en het oneigenlijke gebruik van woonruimte 

wordt tegengegaan. 

Toekenningen Leefbaarheidsfonds

Doelstelling beleidsplan: We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren 

we bewonersinitiatieven die eraan bijdragen om de leefbaarheid in de 

buurt te vergroten.

Bewoners kunnen bij het Leefbaarheidsfonds van OFW aanvragen 

doen voor een bijdrage voor initiatieven die de leefbaarheid van hun 

wijk kunnen vergroten. Er is één aanvraag ingediend door de bewo-

ners van het twee jaar oude appartementencomplex De Wiekslag. Zij  

hebben inmiddels een goede band met elkaar opgebouwd. Maar een 

tuin waar ze elkaar kunnen ontmoeten, miste nog. De aanvraag is toe-

gekend (maximale bedrag € 2.500) en de tuin is inmiddels aangelegd. 

Link: nieuwsbericht ‘Leefbaarheidsfonds 5 jaar oud’

http://www.ofw.nl/over-ofw/nieuws/1/999/Leefbaarheidsfonds-5-jaar-oud
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Dronter Diamantjes

Doelstelling beleidsplan: We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren we bewonersinitiatieven die eraan bijdragen 

om de leefbaarheid in de buurt te vergroten.

Evenals in 2013 en 2014  hebben we in 2015 een aantal mensen, die graag iets voor een ander doen en actief zijn 

in de samenleving, in het “zonnetje” gezet. Met de huidige verzorgingsstaat, waarin zelfredzaamheid een steeds gro-

ter issue wordt, vinden we het fijn om te zien dat mensen steun kunnen halen uit hun omgeving. Vaak zit het niet in 

hele grote dingen, maar zijn het juist de kleine dingen die het doen. Het onderhouden van een tuin van de buurman, 

een boodschap of huishoudelijk werk voor iemand uit de buurt, het repareren van fietsen of auto’s of het gewoon 

gezellig maken in de buurt. Dit jaar werden ‘Dronter Diamantjes’ uitgenodigd voor een lunch en daarna werd een film 

bekeken. 

4.2 VoorzieningenniVeau

Voorzieningen

Doelstelling: We zetten onze kernkwaliteiten in ten behoeve van (maatschappelijk) vastgoed.

Verkoop resterend deel gezondheidscentrum GOED

In 2015 hebben we ons resterende deel van het gezondheidscentrum GOED aan de Bolder in Dronten verkocht. De 

functie van dit gebouw is hetzelfde gebleven.

Einde technisch beheer en onderhoud schoolgebouwen Spil

We verzorgden het technisch vastgoedbeheer en begeleiden onderhoudsprojecten voor Spil basisscholen. Dit betrof 

een plezierige samenwerking. Op basis van de Woningwet (van kracht sinds 1 juli 2015) mogen wij deze dienstver-

lening echter niet meer uitvoeren. De overeenkomst is daarom beëindigd.

Dronter Diamantjes 2015
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5 energIesprong

5.1 duurzame woningen

Energieneutraal in 2050

Doelstelling beleidsplan: We doen een studie naar een geschikt energieconcept voor energie neutrale woningen 

(voor gebouw gebonden energie) die een gezond binnenklimaat hebben en minder kritisch zijn voor bewonersge-

drag.

Het afgelopen jaar hebben we het onderdeel ‘Energieneutraal woningbezit’ uit het Strategisch Beleidsplan Voorraad 

en Nieuwbouw, met input van onze belanghouders, uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het plan ‘OFW op weg naar 

Energieneutraal’. Dit visiedocument verwoordt ons energiebeleid voor de komende jaren en geeft richting aan ons 

handelen om tot een energieneutraal woningbezit te komen in 2050.

In ons (algemene) beleidsplan (2012) was als ambitie verwoord dat onze woningen in 2030 energieneutraal zouden 

zijn. Echter gezien onze investeringsmogelijkheden, de door OFW (op verzoek van belanghouders ruimer) gekozen 

definitie voor energieneutraal en de huidige stand van de techniek is 2030 geen realistisch doel. We hebben er voor 

gekozen aan te sluiten bij de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord voor duurzame groei (2013). 

Om ‘Energieneutraal’ in 2050 te realiseren, ronden we de komende jaren de geplande moderniseringen af en plaat-

sen we zonnepanelen bij huurders die dit graag willen. Daarna wordt op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld bij groot 

onderhoud, de buitenschil van woningen goed geïsoleerd, zodat de woningen een zogenaamde Nul-Op-de-Meter 

(NOM)-jas krijgen. Tevens worden waar mogelijk efficiënte installaties en duurzame energieopwekking toegepast.

Link: Beleidsnotitie ‘OFW op weg naar energieneutraal’

Energielabels

Doelstelling beleidsplan: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G-label is lager dan 1% van het totaal. (exclu-

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

In onderstaande tabel is het woningbezit van OFW (met de verdeling naar energielabels) weergegeven van 2012 tot 

2015. Deze is gebaseerd op de ‘oude’ labelmethodiek (Epa ISSO) die gold tot 1 januari 2015.

Label 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015
A 842 1.255 1.355 1.404
B 821 880 898 858
C 1.130 1.238 1.243 1.235
D 1.153 791 758 734
E 239 98 97 104
F 88 47 36 26
G 21 9 9 6
Totaal 4.294 4.318 4.396 4.367

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_7207_OFW%20op%20naar%20energieneutraal.pdf
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136 woningen met E/F/G-label

‘Eindstand’ op 1 januari 2015 is dat er nog 136 woningen met een E-, F- of G-label zijn. Binnen het project Chalet-

woningen 77 woningen en binnen het project Greente-Zuid 38 woningen. Dan is er nog een groep van 18 woningen 

die valt binnen het project Spelwijk-Heraut/Blazoen. Er is ook nog een kleine groep van negen woningen waarvan 

de huurders niet mee wilden doen aan modernisering. Daarbij is er sprake van een eigen oude cv-ketel of mensen 

wilden geen cv-ketel laten plaatsen. Bij deze laatste groep woningen worden de huurders benaderd of zij dit alsnog 

willen doen.  

Nieuwe methodiek

Per 1 januari 2015 is de energielabelmethodiek veranderd. De nieuwe methodiek (‘Nader Voorschrift’) is de nieuwe 

norm voor energielabeling/energie-index (BRL 9500) en vraagt bij het bepalen ervan een veel verdergaande opname 

van de bestaande situatie dan de oude labelmethodiek (Epa ISSO). De Energie Indexen (voorheen Energielabels) 

zijn dus nauwkeuriger en door de verdergaande opnames ook kwalitatief hoogwaardiger dan de oude energiela-

bel methodiek (geldend tot eind 2014). OFW zet in 2016 en 2017 haar energielabelmethodiek om naar het ‘Nader 

Voorschrift’. De beide methodieken (en grenzen van de verschillende ‘label’/Energie-Index-categorieën) zijn niet 

vergelijkbaar. Per 1 januari 2016 is het overzicht van het totale woningbezit als volgt (dit is overigens een aanname, 

in 2016-2017 wordt dit aan het ‘Nader Voorschrift’ getoetst en indien nodig worden de Energie-Indexen bijgewerkt):

EI

(Energie-Index)

Aantal woningen 

01-01-2016
< 1,20 1.928

1,21 - 1,40 731
1,41 - 1,80 1.370
1,81 - 2,10 194
2,11 - 2,40 60
2,41 - 2,70 22

> 2,71 10
Totaal 4.315
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Modernisering Chaletwoningen: af-

name E/F/G-energielabels

Doelstelling beleidsplan: Het aantal 

woningen van OFW met een E/F/G 

label is lager dan 1% van het totaal. 

(exclusief woningen met het strate-

gische label “verkoop” of “planvor-

ming”.) 

Actie: We voeren de modernisering 

van de Chaletwoningen uit 

Voor de modernisering van de 

137 Chaletwoningen is als eis een 

energielabel A gesteld. We zijn met 

deze modernisering in 2014 gestart. Bij  afronding (2016), heffen we 77 E/F/G-labels op. Hiermee komen we op een 

percentage van 1,35 procent E/F/G-labels. 

Modernisering Greente Zuid: afname E/F/G-energielabels

Doelstelling beleidsplan: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is lager dan 1% van het totaal. (exclu-

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

Actie: We starten met de modernisering van de Greente Zuid

We bereiken de doelstelling uit het beleidsplan (minder dan 1 procent E/F/G-labels) na afronding van de modernise-

ring van 95 woningen in de Greente-Zuid in 2017 (0,6 procent E/F/G-labels). Na afronding van de modernisering van 

Spelwijk in 2018 is het percentage E/F/G-labels gereduceerd tot 0,2 procent.

Energie-index in de woningwaardering

Doelstelling beleidsplan: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is lager dan 1% van het totaal. (exclu-

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

Actie: We passen de woningwaardering aan op de nieuwe systematiek van de Energie-index

We hebben voor de woningen waarvan het oude Energielabel af zou lopen in 2015 en 2016 een nieuw energielabel 

opgevraagd. De eerstvolgende labels lopen af in 2017. Wanneer de nieuwe Energie-indexen voor de gemoderni-

seerde Chaletwoningen bekend zijn, zetten we deze ook in de woningwaardering om.

Het beheer van de Energielabels werd gedaan in software van Delto. We zijn overgestapt naar Vabi en direct voor 

alle woningen overgestapt naar de nieuwe Energie-Indexen volgens nieuwe wetgeving. 

Deze Energie-Indexen worden bijgewerkt volgens de nieuwe norm ‘Nader Voorschrift’. Mocht de Energie-Index van 

de woning daardoor wijzigen dan heeft dat geen effect op de hoogte van de huur, aangezien de huurprijzen onder 

de maximale huurprijzen liggen.
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Besparing gasverbruik

Doelstellingen beleidsplan: We besparen in 2017 40% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 

2000. We besparen in 2017 30% in het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2008, waarmee we de 

doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% overtreffen.

Actie begroting: We besparen na de modernisering van de Chaletwoningen gemiddeld 40% aan gasverbruik per 

woning ten opzichte van 2000 en 26% aan gasverbruik ten opzichte van 2008 

Eind 2015 hebben we ten opzichte van 2000 42 procent op het gemiddelde gasverbruik per woning bespaard en 27 

procent ten opzichte van 2008. 

Zie ook ‘Energiebesparing collectieve ruimtes’ (pagina 19)

Tot en met eind 2014 hebben we ten opzichte van 2008 25 procent bespaard op het gemiddelde gasverbruik per 

woning. Na het afronden van de modernisering van de Chaletwoningen (begin 2016) zal dit 27 procent zijn en na de 

modernisering van de Greente-Zuid 30 procent (in 2017).
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Energielabels

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: Binnen energielabel B, gaan we richting een gemiddelde Energie-index van 1,25 

Aan het begin van de huidige beleidsperiode (1 januari 2012) had ons woningbezit gemiddeld een C-label met een 

gemiddelde Energie-Index van 1,41. Dit betekent dat er in de woningen gemiddeld 1.225 m3 per jaar werd verbruikt. 

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 1.700 m3 per jaar is dit al een mooi resultaat.

In 2014 is ons gemiddelde energielabel van een C-label naar een B-label2 gegaan met een gemiddelde Energie-

Index van 1,29 (een gemiddeld gasverbruik van 1.081 m3 per jaar per woning). In 2014 zijn we gestart met de moder-

nisering van de Chaletwoningen. Dit project is afgerond. We gaan dan binnen energielabel B richting een energie-

index van 1,25 en daarmee voldoen we aan de doelstelling in het ’Convenant energiebesparing corporatiesector’.  

2 Voor energielabel B is een maximale energie-index gehanteerd van 1,30. In het ‘Convenant Energiebesparing Corporatiesector‘ is één 

van de doelstellingen dat alle corporatiewoningen in 2020 een gemiddeld energielabel B hebben (met een gemiddelde energie-index van 1,25). 

Dat komt dan overeen met een besparing van het gebouwgebonden energiegebruik van 33% in 2020 ten opzichte van 2008. De Energie-Index-

methodiek is per 1-1-2015 gewijzigd.
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Prijs ‘Beste Energie-Index’

We hebben (evenals in 2014) de prijs ‘Beste Energie-Index’ ontvangen. We kregen die prijs binnen de Groene Huis-

vesters. Dit is een overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes en zo’n twintig woningcorporaties 

die zich inzetten om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen.

Duurzaam materiaalgebruik

Doelstelling beleidsplan: We ontwikkelen beleid voor duurzame afwegingen bij materiaalkeuzes. 

Actie: We oriënteren ons op het gebruik van duurzame verf en hanteren duurzaamheid van het materiaalgebruik als 

selectiecriterium bij aanbestedingen

• We hebben 124 woningen behandeld met de op dit moment meest onderhoudsarme producten op de markt.  We 

hebben een nieuw verfsysteem van Sigma (S2U Allure Gloss) toegepast die uitermate duurzaam is en waarop 

we 10 jaar garantie hebben ontvangen (de reguliere garantie op schilderwerk is 5 jaar). Door het toepassen van 

deze producten kunnen we dus minimaal één grote schilder cyclus overslaan. Verder is op deze complexen voor 

de behandeling van de semi transparante houten delen van de buitenbergingen (bestaande uit WaxedWood 

delen) gekozen voor een duurzaam verfsysteem (Drywood woodstain vv). Het toepassen van deze producten 

heeft overigens niet geleid tot een hogere prijs.

• We hebben ons inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Hierin heeft duurzaamheid bij materiaalkeuzes 

een nadrukkelijke rol.

Link:  Inkoop- en aanbestedingsbeleid OFW

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_7122_Inkoop-%20en%20aanbestedingsbeleid%20OFW.pdf
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6 duurzame organIsatIe

6.1 duurzaam personeelsBeleid en professionele medewerkers

Verbindingenstructuur

De rechtsvorm van onze woningcor-

poratie is ‘stichting’. Stichting OFW 

is enig aandeelhouder van OFW Hol-

ding BV en OFW Holding BV is enig 

aandeelhouder van zowel OFW Vast-

goed Beheer BV als OFW Projectont-

wikkeling. 

OFW Vastgoed beheer BV is gericht 

op het verhuren van commerciële 

ruimten en VVE-beheer. Het vastgoed 

in deze BV (te weten het Themacentrum en de Tegeltoko) is in 2015 juridisch overgedragen naar stichting OFW.

OFW Projectontwikkeling BV is gericht op het bouwen van koopwoningen (op dit moment vinden geen activiteiten in 

deze BV plaats). OFW Holding BV heeft tot doelstelling de financiering van de BV-structuur. Op www.ofw.nl vindt u 

de statuten van de stichting en de BV’s (en het organogram van de stichting). 

Personeelsverloop en –opbouw

Doelstelling beleidsplan: We streven naar continuïteit van de organisatie. 

De opbouw van het personeelbestand, het personeelsverloop en de gemiddelde salariskosten per fulltime-equivalent 

(fte) zijn als volgt:

Aantal medewerkers op 31 december 
Jaar Aantal In fte
2015 54 47,3
2014 51 45,3
2013 52 46,3
2012 58 51,4
2011 59 51,9
2010 65 57,4
2009 64 55,8
2008 57 50,3
2007 59 51,4
2006 58 51,1
2005 57 50,4
2004 59 52,6
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De volgende personeelsmutaties hebben zich in 2015 voorgedaan:

Instroom-uitstroom
 Mannen Vrouwen Totaal

aantal fte aantal fte aantal fte
31-12-2014 24,00 24,00 27,00 21,30 51,00 45,30

Instroom 2,00 1,89 2,00 1,64 4,00 3,53
Uitstroom 0,00 0,00 1,00 0,75 1,00 0,75
Verandering arbeidsduur 0,00 -0,25 0,00 -0,51 0,00 -0,76
31-12-2015 26,00 25,64 28,00 21,68 54,00 47,32

Opbouw personele bezetting
 aantal fte parttimers in % fulltimers in %
Man 25 24,00 2 8,0% 23 92,0%
Vrouw 29 21,30 22 75,9% 7 24,1%
Totaal 54 45,30 24 44,4% 30 55,6%

Gemiddelde dienstjaren per 31-12-2015
 t/m 5 jr 6 t/m 10 jr 11 t/m 15 jr 16 t/m 20 jr 21 t/m 25 jr > 25 jr Totaal
Aantal medewerkers 8 19 14 4 2 7 54

Gemiddeld aantal dienstjaren 12,76

Gemiddelde leeftijd
2015 2014 2013 2012 Aantal personen jonger dan 35 jaar

Man 47,2 47,7 46,0 43,9 in 2015: 15 (=27,78%)

in 2014: 13 (=25,49%)

in 2013: 15 (=28,85%)

in 2012: 17 (=29,30%)

Vrouw 42,3 41,6 42,1 40,8

Man + Vrouw 44,6 44,4 44,0 42,4

Leeftijdsopbouw
 <21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60 Totaal
Man 1 0 2 2 3 3 1 5 4 4 25
Vrouw 0 1 2 7 2 4 7 3 3 0 29
Totaal 1 1 4 9 5 7 8 8 7 4 54

Gemiddelde salariskosten

Per fte / in euro’s
2015 63.631
2014 65.055
2013 66.550
2012 65.499
2011 66.503 
2010 65.488 
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         61% van de medewerkers woont in de gemeente Dronten;  67% woont in de provincie Flevoland.

Opleiden en ontwikkelen

Doelstelling beleidsplan: 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.

Actie: We stellen een opleidingsplan op en geven hier uitvoering aan.

In 2015 is, zoals ieder jaar, een (organisatiebreed) opleidingsplan opgesteld en uitgevoerd. Dit betrof onder meer 

trainingen inzake de klantcommunicatie en op het terrein van samenwerken/resultaatgericht werken. Ook was er 

aandacht voor de implementatie van de Woningwet, passend toewijzen en het nieuwe woningwaarderingsstelsel. 

Daarnaast is getraind in het gebruik van het nieuwe Klantvolgsysteem en is een cursus huurrecht en een cursus 

VCA gegeven. We hebben ook stilgestaan bij ons inkoop- en aanbestedingsbeleid en medewerkers hebben een 

in-company cursus professioneel inkopen en opdrachtgeverschap gevolgd. De ontwikkelingen richting de toekomst: 

‘Energieneutraal in 2050’, de gewijzigde energielabel-systematiek en de OFW-basiskwaliteit en crisiscommunicatie 

zijn in Beleidsplatforms aan de orde geweest. De gemeente Dronten heeft onze medewerkers voorgelicht over de 

ontwikkelingen in het ‘sociaal domein’. Vanuit de BHV zijn verschillende opleidingen, trainingen en herhalingscursus-

sen gevolgd, waaronder de herhaling BHV (brand, eerste hulp en ontruiming), ploegleider BHV en EHBO.

Vanuit het Individuele Loopbaanontwikkelingsbudget (cao), eventueel aangevuld met een studiefaciliteit, zijn ver-

schillende studies/trainingen gevolgd. In 2015 hebben zeven mensen hier gebruik van gemaakt. Het betroffen de 

studies/trainingen schuldhulpverlening, vakopleiding Verhuur, sociaal juridische dienstverlening, bedrijfskunde en 

projectleiding beheer en onderhoud vastgoed.
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Veilige werkomgeving

Doelstelling beleidsplan: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving.

Actie: We starten de ontwikkeling van team ‘Veiligheid’.

Het is fijn om te kunnen constateren dat zich in 2015 (evenals in 2014, 2013 en 2012) geen bedrijfsongevallen heb-

ben voorgedaan. Gedurende 2015 hebben op het terrein van veiligheid en bedrijfshulpverlening onder andere de 

volgende activiteiten plaatsgevonden: 

• een crisis-/ calamiteitenplan opgesteld en geïmplementeerd;

• een onaangekondigde ontruimingsoefening;

• (herhalings)opleidingen/cursussen BHV en EHBO (er is een extra BHV-er opgeleid om aan de minimale dage-

lijkse bezetting te kunnen blijven voldoen); 

• opleidingen hoofd BHV en preventiemedewerker;

• VCA/VCA VOL trainingen;

• bedrijfsbrede bijeenkomst over BHV en een reanimatie- en AED-cursus die aan alle medewerkers (en vrijwil-

ligers van de Voedselbank) is aangeboden;

• training voor KCC-medewerkers (o.a. over hun rol in de communicatie tijdens een calamiteit).

• gestart met het actualiseren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie;

• er is maandelijks een veiligheidsronde gelopen.

Ziekteverzuim

Doelstelling beleidsplan: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving.

Actie: Het kort ziekteverzuim (tot twee maanden) mag maximaal 3% bedragen. Dit percentage is exclusief zwanger-

schapsverlof. 

We hanteren een ziekteverzuimnorm van maximaal drie procent (kort ziekteverzuim tot twee maanden, exclusief 

zwangerschapsverlof). Hier is in 2015 aan voldaan (0,65 procent). Het lange verzuim (langer dan twee maanden) 

bedroeg in 2015 0,57 procent. De verzuimfrequentie is 1,35 ziekmelding per medewerker per jaar (het landelijk ge-

middelde is 1). Het verloop van het ziekteverzuim (in percentages) over de periode 2009 tot en met 31 december 

2015 laat het volgende beeld zien. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kort verzuim (%) 1,7 1,9 2,4 1,6 1,8 1,5 1,4

Lang verzuim (%) 5,5 4,5 5,1 1,7 1,7 1,8 0,4

Totaal verzuim (%) 7,2 6,4 7,5 3,3 3,5 3,3 1,8

Kort verzuim is een ziekteperiode tot twee maanden. Van lang verzuim is sprake als het verzuim langer is dan zes 

weken. Deze percentages zijn exclusief zwangerschapsverlof.
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Frequentie ziekmelding per medewerker / per jaar
2015 1,35
2014 1,34
2013 1,36
 2012 1,41
2011 1,45
2010 1,34
2009 1,47

% medewerkers die een heel jaar niet hebben verzuimd
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30,0% 38,5% 28,8% 27,6% 29,1% 38,9% 38,9%

6.2 efficiënte Bedrijfsprocessen & continue ontwikkeling en innoVatie

Verhuurproces geoptimaliseerd

Doelstelling beleidsplan: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met oog 

voor ‘people, planet, profit’.

Actie: We ronden de optimalisering van ons Verhuurproces af.

Mede naar aanleiding van de beoordeling van KWH in 2014 op het onderdeel ‘uiten van ontevredenheid’ hebben 

we gedurende het jaar een proef gedaan om woningen op de datum van de eindinspectie, dezelfde dag weer te 

verhuren, met een fysieke oplevering vooraf. De klant en servicemedewerker zijn na de eindinspectie in de woning. 

We spreken dan af hoe en wanneer de woning wordt opgeleverd (indien mogelijk verhuren we meteen weer door). 

Daarna gaat de huurder naar het OFW-kantoor om de huurovereenkomst te ondertekenen. 
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De proef is geslaagd en het Verhuurproces is hierop aangepast. Bijkomstig voordeel is dat onze frictieleegstand 

is gedaald van 0,92 procent begin 2015 naar 0,46 procent eind 2015 (cumulatief 0,65%). In 2014 hadden we een 

gemiddelde leegstand van 0,84 procent. Tevens gebruiken we geen fysiek dossier meer, zo kunnen we het verhuur-

proces ‘papierloos’ uitvoeren.

Beheer duurzame energie-installaties

Doelstelling beleidsplan: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren  met  oog 

voor people, planet, profit.

Actie: We ronden het in kaart brengen van het werkproces van het beheer en de exploitatie van onze duurzame 

energie-installaties af.

We hebben het proces vanaf het aangaan van warmteleveringsovereenkomst tot en met de afrekening beschouwd 

en verbeterpunten opgepakt. Zo hebben we een nieuwe leveringsovereenkomst met voorwaarden opgesteld en zijn 

er heldere werkafspraken gemaakt qua afrekening. Er zijn in het kader van de warmtewet ook extra warmtemeters 

geplaatst in complexen. 

Het beheergedeelte is tegen het licht gehouden. Dit heeft onder andere geresulteerd in een beheerovereenkomst 

met Feenstra voor de WKO Woonark.

6.3 maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Inkopen en aanbesteden

Doelstelling beleidsplan: Bij inkoop en aanbesteding gaan we bewust om met grondstoffen en besteden we aandacht 

aan de aspecten ‘people, planet, profit’.

We hebben het inkoop- en aanbestedingsbeleid aangescherpt, verbreed en geprofessionaliseerd (en algemene 

inkoopvoorwaarden opgesteld). Naast het inkopen en aanbesteden van bouwkundige projecten is nu ook de inkoop 

van onder meer planmatig onderhoud, facilitaire zaken, diensten, opleidingen, verzekeringen en ICT hierin opgeno-

men.

Bij OFW is de inkooprol decentraal in de organisatie ondergebracht. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 

planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud, facilitaire zaken, verzekeringen en dergelijke kopen zelf in (waarbij we 

een bevoegdhedenmatrix en voldoende functiescheiding hanteren). Op die manier wordt vakinhoudelijke kennis 

ingebracht in het inkoopproces. Bijkomend voordeel is dat medewerkers zich verantwoordelijk blijven voelen voor 

het totale proces. Medewerkers die vanuit hun functie de rol van opdrachtgever vervullen voor diverse marktpartijen 

hebben dit jaar een cursus professioneel inkopen en opdrachtgeverschap gevolgd. 

Aan de hand van een tool van Aedes hebben we de mate van professionaliteit van de inkooporganisatie in kaart 

gebracht. Hieruit blijkt dat onze inkooporganisatie, rekening houdende met de omvang van de organisatie, goed is 

ingericht.

Link: ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid OFW’

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_7122_Inkoop-%20en%20aanbestedingsbeleid%20OFW.pdf
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Stages

Doelstelling beleidsplan: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden.

Actie: We bieden aan minimaal acht personen een (afstudeer)stageplaats

We vinden het als maatschappelijk ondernemer belangrijk om jongeren de kans te bieden om praktijkervaring op te 

doen. OFW ziet stagiairs als een kans en investeert graag in de ontwikkeling van mensen. We bieden stageplaatsen 

in diverse vakdisciplines en opleidingsniveaus. Voor een aantal opleidingen is OFW ‘Erkend leerbedrijf’. We hebben 

in 2015 aan 30 personen een stageplaats geboden. Een groot aandeel hadden daar leerlingen in die onder bege-

leiding van vrijwilligers van de Voedselbank praktijkervaring opdeden bij de verbouwing van een loods van OFW tot 

Voedselbank. 

Leerwerkplaatsen

Doelstelling beleidsplan: We bieden stage- en werkervaringsmo-

gelijkheden.

Actie: We realiseren jaarlijks drie leerwerkplaatsen

In 2010 hebben alle bij de bouwsector betrokken partijen in Flevo-

land het convenant ‘Bouwvolume voor Opleidingen’ ondertekend. 

Onderdeel daarvan is dat we jaarlijks drie leerwerkplaatsen rea-

liseren. We realiseerden het afgelopen jaar zeven leerwerkplaat-

sen. Vijf leerwerkplaatsen waarbij leerlingen onder begeleiding van 

OFW werkten aan het ‘verkoop-klaar’ maken van huurwoningen en 

twee leerwerkplaatsen in het moderniseringsproject Chaletwonin-

gen in Dronten.

6.4 good goVernance

Implementatie Woningwet en Governancecode

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

Actie: We implementeren de herziening van de Woningwet/novelle/AMvB

We hebben de consequenties van de Woningwet en de nieuwe Governancecode voor OFW in beeld gebracht, heb-

ben een planning gemaakt en zijn gestart met de uitvoering ervan. We hebben ‘Passend toewijzen’ geïmplemen-

teerd, samen met gemeente en HBV gewerkt aan prestatieafspraken en een visie op besturen en toezichthouden 

opgesteld. Deze actie loopt door in 2016. 

We zijn gestart met het opstellen van een reglement voor financieel beleid en beheer, de splitsing van onze kernac-

tiviteiten (DAEB-) en niet-DAEB-activiteiten, het waarderen van onze woningen op basis van marktwaarde, wijziging 

van onze statuten, het actualiseren van reglementen en profielschets van de RvC, de voorbereiding van de visitatie 

in 2017 en de inrichting van de control-functie. Ook gaan we met de gemeente en HBV om tafel om samen tot pres-

tatieafspraken te komen. 

Zie ook: ‘Passend toewijzen, Woningwaarderingsstelsel, Huursombenadering’ (pagina 19)
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Implementatie Governancecode

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

Actie: We implementeren de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties

Zie ook: ‘Implementatie Woningwet en Governancecode’ (pagina 48)

Oordeel ministerie

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

Actie: Het oordeel van het Ministerie is op alle onderdelen (financiële positie, naleving van wet- en regelgeving en 

governance) voldoende.

In de Oordeelsbrief van het Ministerie over verslagjaar 2014 heeft de Minister aangegeven dat wij, op basis van de 

nieuwe Woningwet, geen onderhoudsdiensten mogen verlenen aan derden. Wij verzorgden het technisch vastgoed-

beheer en begeleiden onderhoudsprojecten voor Spil basisscholen. We hebben deze overeenkomst beëindigd. De 

Minister beschouwt de aangelegenheid daarmee als afgedaan.

Ondernemingsraad

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

De Ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke en actieve rol binnen OFW. De OR fungeert als klankbord en 

toetssteen voor de directie. De OR wil graag naast de bestuurder staan en meedenken over de ontwikkeling van de 

organisatie. Dit wordt door de bestuurder gewaardeerd.

Samenstelling OR op 31 december 2015
Henk Kos (voorzitter)
Saskia Polman (vicevoorzitter)
Jessica Pruim (secretaris)
Sjoerd Veenstra (penningmeester)
Johan Hoorn (lid)

In 2015 heeft zes keer een overlegvergadering tussen OR en directie plaatsgevonden. Voorzitter van de OR en de 

directie traden wisselend op als voorzitter. Behandelde onderwerpen in deze vergaderingen:

• Bedrijfsbrede opleidings- en ontwikkelactiviteiten

• Organisatieontwikkelplan

• Werkkostenregeling

• Invulling MT-functie

• Jaarverslag en begroting & meerjarenprognose (en wijze van bespreken)

• Stakeholdersbijeenkomst

• Vaststellen verplicht vrije dagen komende kalenderjaar

• Cursus OR

• Gezamenlijke training OR en directie

• Vervanging primair ICT systeem
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• Experiment uitbesteden bereikbaarheidsdienst / wachtdienst (positief advies)

• Herbenoeming RvC-lid (positief advies)

OR-leden zijn aanwezig geweest bij de stakeholdersbijeenkomst op 27 mei 2015. De OR heeft daarnaast twee-

maal een ontmoeting met de Raad van Commissarissen gehad (de directeur-bestuurder was hier niet bij aanwezig) 

waarin onder andere over de ontwikkelingen in de organisatie is gesproken. Ook is de OR aanwezig geweest bij de 

informatieve RvC-bijeenkomst over het jaarverslag. Deze informatieve bijeenkomsten werden altijd jaarlijks rond de 

jaarverslag- en begrotingsvergaderingen georganiseerd. Omdat er nu andere gelegenheden voor ontmoeting met 

de OR gedurende het jaar zijn ingepland, is na overleg met de OR besloten om deze informatieve bijeenkomsten te 

laten vervallen.

6.5 maatschappelijke Verankering

Belanghouders

Doelstelling beleidsplan: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente Dronten 

en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen oplossingen.

Op onze website staat een overzicht van onze belanghouders en onze samenwerkings-/overlegvormen. Over de 

samenwerking en het overleg met de HBV in 2015 leest u meer in het artikel ‘Samenwerking HBV’.

Bestuurlijk Overleg gemeente-OFW

In 2015 heeft vier keer een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden. Dit is een structureel overleg op bestuurlijk niveau 

tussen de gemeente en OFW over onder meer de maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties van OFW en 

over de samenwerkingen tussen beide partijen op de diverse terreinen. 

Er is onder andere gesproken over de moderniseringsprojecten Chaletwoningen en Greente-Zuid, ontwikkelingen 

in het wijk- en buurtbeheer en sociaal domein, MFG Swifterbant, de stakeholdersbijeenkomst van OFW, de nieuwe 

Woningwet, passend toewijzen, tweejaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken (convenant 2014-2018), presta-

tieafspraken op basis van de nieuwe Woningwet, huisvesting van statushouders en asielzoekers en studentenhuis-

vesting.

Woningwet: Prestatieafspraken

Een van de aspecten die is gewijzigd door de nieuwe Woningwet is het proces om te komen tot prestatieafspraken. 

Naast de gemeente is nu ook de Huurders Belangen Vereniging hier partij in.

In 2014 hadden we met de gemeente Dronten een convenant en prestatieafspraken gesloten. In 2015 zijn die ge-

evalueerd. We zijn vervolgens met gemeente en Huurders Belangen Vereniging in overleg gegaan om tot een set 

prestatieafspraken voor 2016 te komen. We hebben voor 1 november 2015 wel een bod uitgebracht, maar het is 

helaas niet gelukt om vervolgens voor de deadline van 15 december op alle onderdelen inhoudelijke overeenstem-

ming te bereiken. Samen met de gemeente hebben we besloten om begin 2016 samen woningmarktonderzoek te 

doen en op basis daarvan zal de gemeente een nieuwe Woonvisie opstellen. In 2016 gaan we met elkaar in overleg 



51OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

om prestatieafspraken voor 2017 te maken. Het overleg over de prestatieafspraken wordt vooraf gegaan door ons 

‘bod’ op de gemeentelijke Woonvisie (dit ‘bod’ moet volgens de wet vóór 1 juli uitgebracht zijn). De prestatieafspraken 

moeten vervolgens voor 15 december gereed zijn.

Zie ook: ‘Samenwerking HBV’(pagina 28)

Link: ‘Samenwerking’ website OFW

Stakeholdersbijeenkomst

Doelstelling beleidsplan: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente Dronten 

en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen oplossingen.

Actie: We organiseren het jaarlijkse overleg met onze belanghebbenden.

De stakeholdersbijeenkomst vond plaats op 27 mei 2015. Dat was voor de achtste keer. Deze bijzondere overleg-

vorm geeft ons de kans om van onze stakeholders te horen of we als maatschappelijk ondernemer de goede dingen 

doen en of we die goed doen. Daarnaast is het voor belanghouders ook een platform om elkaar te ontmoeten.

Het was een geslaagde dag waarbij we, onder begeleiding van dagvoorzitter Andries Greiner, inspirerende ideeën 

hebben opgedaan op vier actuele onderwerpen. ‘Samen werken, duurzaam wonen in een veranderende samenle-

ving’ was het thema van de bijeenkomst, waarbij ingegaan werd op 

de onderwerpen: Energieneutraal in 2030, Basiskwaliteit van OFW-woningen, Digitale dienstverlening en Samen-

werking in de participatiesamenleving. We hebben ook op een aantal actiepunten vanuit de vorige stakeholdersbij-

eenkomst een terugkoppeling gegeven van de stand van zaken en stilgestaan bij de actualiteiten. 

Link: Verslag van de stakeholdersbijeenkomst

Voedselbank

Doelstelling beleidsplan: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente Dronten 

en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen oplossingen.

De Voedselbank Dronten, waar een steeds bredere groep mensen noodgedwongen gebruik van maakt, kon niet 

langer gebruikmaken van haar locatie. We hebben in 2014 een aanbod gedaan aan de Voedselbank om zich te ves-

tigen in een deel van de loods bij ons kantoor. De loods werd deels niet meer gebruikt omdat we minder voorraden 

aanhouden. In 2014 is gestart met de verbouw van de loods om als Voedselbank te kunnen dienen. Dit is in 2015 

afgerond. Voor de verhuizing/verbouwing heeft de Voedselbank sponsoring (middelen en materialen) van diverse 

bedrijven en organisaties ontvangen. 

De Voedselbank heeft er een ‘community project’ van gemaakt.  Dat wil zeggen: verbouwen samen met mensen uit 

de samenleving en bijvoorbeeld scholen (veel stagiairs hebben een mooie stage kunnen doen). Het project is geno-

mineerd geweest voor de Corporatie Award.

Link: nieuwsbericht ‘De voedselbank, unieke samenwerking’

http://www.ofw.nl/over-ofw/samenwerking
http://www.ofw.nl/uploads/_media/_6864_Verslag%20stakeholdersbijeenkomst%2027-5-2015%20.pdf
http://www.ofw.nl/over-ofw/nieuws/7/1027/


52 OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

6.6 gezonde financiële Basis

Criteria WSW en CFV

Doelstelling beleidsplan: We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 

gewaarborgd is. 

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

De Autoriteit Woningcorporaties, onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting) heeft in de toezichtbrief financiële beoordeling  2015 (de dato 30 oktober 2015) haar oordeel 

gegeven over de zes toezichtterreinen; kwaliteit van de financiële informatie, behoud maatschappelijk vermogen, 

financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen gegeven. 

In de brief van de Autoriteit Woningcorporaties is naar aanleiding van de beoordeling 2015 opgenomen:

‘De financiële beoordeling van uw corporatie leidt tot de volgende opmerking. Vorig jaar is bij de financiële beoor-

deling stilgestaan bij de relatief hoge schuldpositie. Met u is toen afgesproken dat de Autoriteit Woningcorporaties 

(toen nog CFV) op basis van de dVi en dPi gegevens zal monitoren of de voorgenomen verlaging van de schuld per 

verhuureenheid en Loan to Value in deze gegevens tot uitdrukking komt.’ De conclusie in de brief van de Autoriteit 

Woningcorporaties is dat zij de relatief hoge LTV als signaal beschouwd om de verdere afbouw van de schuldpositie 

te blijven monitoren. De financiële beoordeling geeft voor de Autoriteit Woningcorporaties geen aanleiding tot het 

doen van interventies.

 

OFW heeft begin 2013 naar aanleiding van de beoordeling door het CFV een verbeterplan voor de periode tot en met 

2019 opgesteld. De doelstelling van dit verbeterplan is om de schuldpositie, onder aftrek van het maatschappelijk 

vastgoed, terug te brengen tot € 45.000 per verhuureenheid.

In de toezichtbrief 2014 heeft het CFV aangegeven dat zij rekening wil houden met de problematiek van de financie-

ring van het maatschappelijk vastgoed en de invloed daarvan op de schuld per verhuureenheid. Zij geven aan dat 

een teruggang tot een niveau van € 49.000 per verhuureenheid acceptabel is. 

De schuldpositie per 31 december 2015 bedraagt € 253.359 (ultimo 2014: € 257.143), terwijl in het verbeterplan is 

uitgegaan van € 259.601. Dit is derhalve € 6.242 gunstiger. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de kasstromen 

zich in 2015 positief hebben ontwikkeld. Dit komt onder andere door de sterk toegenomen verkoop van woningen. 

Het verloop van de schuldpositie op basis van de meerjarenprognose tot en met 2021 ten opzichte van het verbe-

terplan is als volgt.
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x € 1.000 31-12-

2015

31-12-

2016

31-12-

2017

31-12-

2018

31-12-

2019

31-12-

2020

31-12-

2021
Schuldpositie volgens 

verbeterplan 259.601 257.370 252.120 245.389 238.668 -*) -*)
Schuldpositie volgens 

jaarrekening 2015/prog-

nose t/m 2021 253.359 246.780 243.039 239.303 230.752 222.355 214.720
Positief verschil 6.242 10.590 9.081 6.086 7.916 n.v.t. n.v.t.

*) het verbeterplan loopt tot 2019

x € 1 31-12-

2015

31-12-

2016

31-12-

2017

31-12-

2018

31-12-

2019

31-12-

2020

31-12-

2021
Ontwikkeling aantal 

VHE’s (gewogen, CFV-

methode) 4.824 4.810 4.815 4.790 4.765 4.737 4.707
Schuldpositie per VHE 

volgens verbeterplan 53.814 53.507 52.361 51.229 50.088 -*) -*)
Schuldpositie per VHE 

volgens jaarrekening 

2015/prognose t/m 2021 52.521 51.306 50.475 49.959 48.426 46.940 45.617
Positief verschil per 

VHE 1.293 2.201 1.886 1.270 1.662 n.v.t. n.v.t.

 *) het verbeterplan loopt tot en met 2019

Naar verwachting wordt in 2019 een schuldpositie van circa € 49.000 per VHE (inclusief maatschappelijk vastgoed/

bedrijfsruimten) bereikt. Het CFV hanteert een aantal signaleringsnormen, zoals blijkt uit de beoordeling van 30 ok-

tober 2015. In onderstaand overzicht hebben we een inschatting gemaakt van de belangrijkste ratio’s voor het jaar 

2015, de uitkomsten volgens de laatste beoordeling van het CFV en de signaleringsnormen. 

2015

(inschatting)

2014 Signalerings-

norm CFV
Toezichtveld liquiditeit en financiering
ICR, prognoseperiode 1,8 1,8 Minimaal 1,4
DSCR-WSW, prognoseperiode 1,1 1,1 Minimaal 1,0

Toezichtveld behoud maatschappelijk vermogen
Netto-bedrijfslasten per VHE (in euro’s) 1.096 1.068 1.600

Toezichtveld solvabiliteit en draagkracht vermogen
Volkshuisvestelijk vermogen per VHE, eind verslagjaar 21.560 18.187 -
Risicobuffer per VHE, eind verslagjaar 15.000 14.928 -
Surplus per VHE 6.560 3.259 -
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Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft eind juni 2015 de borgbaarheidsverklaring afgegeven. Het 

WSW verklaart dat OFW conform artikel 8 van het reglement van deelneming voldoet aan de eisen die het WSW 

stelt.

Het borgingsplafond dat het WSW voor de periode 2015 t/m 2017 heeft afgegeven is als volgt opgebouwd.

(x € 1.000) 2015 2016 2017
Geborgde portefeuille per 1 januari 257.143 255.658 255.162
Financieringsbehoefte DAEB 10.519 9.642 3.732
Interne financieringsbronnen -11.072 -10.138 -11.317
Borgingstegoed -932 0 0
Borgingsplafond ultimo jaar 255.658 255.162 247.577

• Onder de post financieringsbehoefte DAEB zijn de geplande investeringen voor DAEB-activiteiten uit de prog-

nose van de DPI 2015 meegenomen.

• Onder de post interne financieringsbronnen zijn de verwachte positieve operationele kasstromen en de opbreng-

sten verkopen uit de prognose van de DPI 2015 meegenomen. 

• Het borgingstegoed is in 2015 voor een bedrag van € 932  aangepast vanwege een overschrijding per 1 januari 

2015 van de norm van de liquiditeit. De liquiditeit mag volgens deze norm maximaal tien procent van de huren 

en vergoedingen bedragen.

• De geborgde leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2015 € 251.784 (2014: € 257.143). Dit ligt € 3.874 

onder het niveau van het borgingsplafond.

Het WSW communiceert jaarlijks over het borgingsplafond van het lopende jaar en de twee daarop volgende jaren. 

Het WSW heeft met ingang van 2014 haar beoordelingssystematiek voor corporaties gewijzigd. In deze systema-

tiek beoordeelt het WSW op de bedrijfsrisico’s (Business Risk) en de financiële risico’s (Financial Risk). Het WSW is 

bezig met de beoordeling van de Business Risk van OFW. Zij hebben aangegeven eventuele opmerkingen bij deze 

beoordeling in de eerste helft van 2016 kenbaar te maken. De Financial Risk-beoordeling heeft in 2015 wel plaatsge-

vonden. In het volgend overzicht geven we een overzicht van de berekende ratio’s van de financiële risicobeoorde-

ling over 2015 en 2014.

2015 2014 Norm WSW
ICR (Interest Coverage Ratio) 1,75 1,80  minimaal 1,4
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 1,08 1,08 minimaal 1,0
LTV (Loan to Value) 66% 67% maximaal 75%
Solvabiliteit 35% 31% minimaal 20%
Dekkingsratio (verhouding WOZ-waarde versus leningen) 45% 48% Maximaal 50%

OFW voldoet naar verwachting over 2015, evenals in 2014, aan de door het WSW gestelde normen.
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Resultatenanalyse

Het enkelvoudige resultaat over 2015 (na belastingen) bedraagt € 10.652 positief (2014: € 3.135 positief). De ana-

lyse van dit resultaat ten opzichte van de begroting laat het volgende beeld zien.

x € 1.000 Realisatie 2015 Begroting 2015
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten 31.619 31.903
Opbrengsten servicecontracten 725 700

Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille 3.648 1.377

Geactiveerde productie eigen bedrijf 15 0
Overige bedrijfsopbrengsten 497 300
Som der bedrijfslasten 36.504 34.280

Bedrijfslasten
Afschrijving op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 8.033 7.985
Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vast-

goedbeleggingen -5.301 0
Lonen en salarissen 2.312 2.445
Sociale lasten 327 400
Pensioenlasten 372 430
Onderhoudslasten 3.253 3.549
Leefbaarheid 88 50
Lasten servicecontracten 621 700
Bijzondere waardeverandering van vlottende activa 0 0
Overige bedrijfslasten 5.807 5.655
Som der bedrijfslasten 15.512 21.214

Bedrijfsresultaat 20.992 13.066

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille -20 0

Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 31 28
Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende za-

ken verkocht onder voorwaarden 17 0
Rentelasten en soortgelijke kosten -10.102 -10.208
Totaal financiële baten en lasten -10.054 -10.180

Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  

voor belastingen 10.918 2.886

Belastingen -1.410 -32
Resultaat deelnemingen -121 -66

Resultaat na belastingen 12.207 2.788
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Het groepsresultaat na belastingen is circa € 7,9 miljoen hoger dan begroot. De verklaring van de belangrijkste ver-

schillen tussen realisatie en begroting is als volgt.

• De bedrijfsopbrengsten zijn per saldo circa € 2,2 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:

• Huuropbrengsten, € 0,3 miljoen lager. Dit wordt in belangrijke name veroorzaakt door het aanzienlijk hogere 

aantal verkochte woningen.

• Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille, € 2,3 miljoen hoger. In de begroting 2015 is rekening gehouden 

met de verkoop van 15 bestaande huurwoningen. In 2015 is de verkoop van 39 woningen gerealiseerd. 

Daarnaast is de verkoop van 33 garages, een deel van het gezondheidscentrum de Bolder, de grond aan de 

Voor en de verkoop van 3 VOV-woningen gerealiseerd. Deze posten waren niet begroot.

• De bedrijfslasten zijn circa € 5,7 miljoen lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:

• Overige waardeveranderingen van materiele vaste activa en vastgoedbeleggingen van € 5,3 miljoen nega-

tief. In 2015 zijn diverse waardeveranderingen uit het verleden teruggenomen. In de bedrijfswaardebereke-

ningen per 31 december 2015 is rekening gehouden met de kasstromen vanuit verwachte verkopen voor 

de komende vijf jaar. Dit heeft een sterk positief effect op de bedrijfswaarde van een aantal complexen waar 

verkopen verwacht worden. 

• De post onderhoudslasten is circa € 0,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten 

voor planmatig onderhoud. Dit is in belangrijke mate het gevolg van aanbestedingsvoordelen bij schilder-

werk, dat onderdeel uitmaakt van het planmatig onderhoud.

• De belastingen zijn ca € 1,4 miljoen gunstiger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door: de vorming van een actie-

ve belastinglatentie voor de waarderingsverschillen van geplande woningverkopen voor een periode van vijf jaar.

Financiering en liquiditeit

De kredietruimte op korte termijn van OFW bedraagt bij de ING-bank € 2,5 miljoen. De interne financiering ultimo 

2015 bedraagt.

(x € 1.000)                     op basis van historische kostprijs 2015 2014
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie 269.660 273.113
Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 7.731 4
Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 2.571 2.604
Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie 7.093 8.574
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.981 2.258
Subtotaal 289.036 286.553
Af: langlopende schulden (leningen kredietinstellingen) 253.359 258.868
Interne financiering 35.677 27.685
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De operationele kasstromen (geconsolideerd) over 2015 zijn als volgt.

x € 1.000 *) 2015 2014 2013
Huren 31.929 31.263 29.561
Vergoedingen 730 761 758
Overige bedrijfsontvangsten 462 806 633
Renteontvangsten 2 4 49
Saldo inkomende kasstromen 33.123 32.834 31.001

Personeelsuitgaven 3.011 2.947 3.251
Onderhoudsuitgaven 3.326 3.553 3.070
Overige bedrijfsuitgaven 3.499 3.825 3.647
Lasten servicecontracten 621 645 626
Sectorspecifieke heffingen 2.368 2.962 1.109
Leefbaarheid (externe uitgaven) 88 52 72
Rente-uitgaven 10.166 10.469 10.540
Saldo uitgaande kasstromen 23.079 24.453 22.315

Kasstromen uit operationele activiteiten 10.044 8.381 8.686
Netto-kasstromen uit exploitatie per VHE (x € 1) 2.063 1.722 1.784
Netto-kasstromen in % van de huuropbrengsten 31% 27% 29%
ICR (rentedekkingsgraad) op jaarbasis 1,99 1,80 1,83

*) De kasstromen zijn vanwege de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren herleid vanuit de winst- en verliesreke-

ning 2015.

Vermogenspositie

De geconsolideerde balanspositie per 31 december 2015 op basis van bedrijfswaarde is als volgt.
Balans per 31 december 2015 ( x € 1.000)

Activa 31-12-15 31-12-14 Passiva 31-12-15 31-12-14
Materiele vaste activa Groepsvermogen 143.655 124.886
Sociaal vastgoed in ex-

ploitatie

373.508 369.412

Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen ex-

ploitatie

7.731 4 Voorzieningen 1.843 3.842

Onroerende en roerende 

zaken ten dienste van ex-

ploitatie

2.571 2.604

Langlopende schulden

Vastgoedbeleggingen Schulden /leningen kredietin-

stellingen

231.589 244.359
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Commercieel vastgoed 

in exploitatie

12.810 15.278 Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden

2.037 2.318

Onroerende zaken ver-

kocht onder voorwaarden

1.981 2.258 Overige schulden 4.031 4.216

Financiële vaste activa 7.765 6.198

Totaal vaste activa 406.366 395.754

Totaal vlottende activa 6.292 6.306 Kortlopende schulden 29.503 22.439

Balanstotaal 412.658 402.060 Balanstotaal 412.658 402.060

Het eigen vermogen op basis van de bedrijfswaarde bedraagt per 31 december 2015 € 143,7 miljoen (ultimo 2014: 

€ 124,9 miljoen). Dit staat gelijk aan een solvabiliteit van 35% (ultimo 2014: 31%).

Ontwikkeling financiële positie

De ontwikkeling van de financiële positie (enkelvoudig) voor de komende jaren is als volgt geprognosticeerd.

(x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Operationele kasstromen (a) 8.704 9.135 8.224 7.250 7.212 7.559

Verkoopontvangsten -2.850 -2.907 -2.965 -3.024 -3.702 -3.776
Investeringen 7.464 8.302 7.453 1.724 2.517 3.699
(Des-)investerings-kasstromen (b) 4.614 5.395 4.488 -1.300 -1.185 -77

Financieringskasstromen (aflossingen)(c) 20.195 22.251 21.802 18.895 26.334 15.747

Totaal financieringsbehoefte (a-b-c) 16.105 18.511 18.066 10.345 17.937 8.111

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-kasstromen uit exploitatie per VHE 

(x € 1)

1.805 1.904 1.716 1.521 1.523 1.606

Netto-kasstromen in % van de huurop-

brengsten

27% 28% 25% 22% 21% 22%

ICR (rentedekkingsgraad 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8

De uitgangspunten die in de prognose gehanteerd zijn, zijn als volgt.

• Jaarlijkse huurverhoging 2016 1,75% en vanaf 2017: 2%;

• Inflatie per jaar t/m 2020 2% en vanaf 2021 2,5%;
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• Huurderving 1% van de huuropbrengsten;

• Rente kortlopend krediet en roll-overfinancieringen 2016: 2%, vanaf 2017: 3%;

• Rente nieuwe financieringen 2016: 4%, en vanaf 2017: 5%;

• De verhuurdersheffing is opgenomen conform de vigerende wetgeving;

• Voor 2016 is conform het advies van het WSW aan de minister van Wonen geen heffing saneringssteun opge-

nomen. Vanaf het jaar 2017 is uitgegaan van een heffing van 1% van de huuropbrengsten;

• Het aantal te verkopen woningen bestaand bezit is als volgt ingeschat.

2016 25
2017 25
2018 25
2019 25
2020 30
2021 30

Fiscale mogelijkheden, groenfinanciering en subsidies

OFW is alert op fiscale mogelijkheden, groenfinanciering en subsidies binnen de grenzen van de wet- en regelgeving.

OFW heeft voor haar moderniseringsprojecten STEP-subsidie aangevraagd.  Deze STEP-subsidie wordt verstrekt 

wanneer bij renovatie of groot onderhoud drie labelstappen (energielabel) of meer worden gerealiseerd.

In 2014 is gebruikgemaakt van de STEP-subsidieregeling voor de aanpak van de Giekstraat en de modernisering 

van de Chaletwoningen. In 2015 is voor een deel van de modernisering van de Chaletwoningen de aanvraag voor de 

STEP-subsidie door OFW ingetrokken en opnieuw aangevraagd. Deze nieuwe aanvraag was noodzakelijk vanwege 

aanpassingen in de regeling. De aanvraag voor de STEP-subsidie is voor de Chaletwoningen volledig toegekend en 

voor de aanpak van de Giekstraat gedeeltelijk. In 2015 is voor de modernisering van de Greente-Zuid een STEP-

subsidieaanvraag ingediend. Op deze aanvraag heeft nog geen definitieve toekenning plaatsgevonden. 

Treasury

Doelstelling beleidsplan: We zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociaal ondernemerschap worden geïden-

tificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar.

Actie: We stellen een treasuryjaarplan op.

De volgende treasury-activiteiten hebben in 2015 plaatsgevonden:

• Voor het jaar 2015 is een treasuryjaarplan en de daarbij behorende liquiditeitsplanning opgesteld. Dit treasury-

jaarplan is aan de raad van commissarissen ter goedkeuring voorgelegd.

• Wij hebben gedurende het jaar advies ingewonnen bij een onafhankelijk en specialistisch treasuryadviesbureau 

(Thésor). De treasurycommissie heeft drie keer overleg gevoerd. Aan dit overleg nemen de directeur-bestuurder, 

Thésor, de manager bedrijfsvoering en de medewerker planning & control deel. 

• Het cashmanagement geschiedt op basis van een wekelijks overzicht van de liquiditeitsontwikkeling op korte 

termijn.
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Huurderving

Doelstelling beleidsplan: We zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociaal ondernemerschap worden geïden-

tificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar.

Actie: De huurderving van woningen (exclusief leegstand vanwege verkoop en herstructurering) bedraagt maximaal 

1 procent. 

De huurderving van woningen bedraagt over 2015 0,62 procent (2014: 0,80%) van de huuropbrengsten. De daling 

van de leegstand wordt veroorzaakt doordat de leegstand in appartementengebouw de Bries is teruggebracht en 

door aanpassingen in het verhuurproces. Door de wijzigingen in het verhuurproces kan in veel gevallen aansluitend 

verhuurd worden.  

Bedrijfslasten

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

Actie: Uit de benchmark blijkt aan de hand van onze bedrijfslasten per verhuureenheid dat we efficiënter zijn dan het 

landelijk gemiddelde.

De netto-bedrijfslasten hebben zich in 2015 als volgt ontwikkeld.
(x € 1.000) 2015 2014 2013
Personeelslasten 3.011 2.947 3.251
Overige bedrijfslasten (incl. heffingen) 3.499 3.825 3.647
Heffingen 2.368 2.962 1.109
Leefbaarheid 88 52 72
Servicelasten 621 645 626
Onderhoudslasten 3.326 3.553 3.070
Af: onderhoudslasten (incl. eigen dienst) 3.977 4.204 3.662
Bruto-bedrijfslasten 8.936 9.780 8.113
Af: opbrengsten vergoedingen 730 761 758
Af: overige bedrijfsopbrengsten 462 806 633
Af: geactiveerde productie eigen bedrijf 0 14 280
Netto-bedrijfslasten incl. leefbaarheid en heffingen 7.744 8.199 6.442
Af: leefbaarheidsuitgaven 88 52 72
Af: saneringssteun en verhuurdersheffing 2.368 2.962 1.109
Netto-bedrijfslasten exclusief leefbaarheid en heffingen 5.288 5.185 5.261

Netto-bedrijfslasten per VHE
2015 2014 2013

Gewogen aantal VHE’s (conform CFV-methode) 4.824 4.868 4.856

Netto-bedrijfslasten per VHE (x € 1) 1.096 1.065 1.083

Gemiddeld aantal FTE’s 46 46 49

Aantal VHE’s per FTE 105 106 99
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Ten opzichte van 2014 zijn de netto-bedrijfslasten per VHE in 2015 gestegen van € 1.065 tot € 1.096 per VHE. Dit is 

een stijging van 3%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de afname van het aantal verhuureenheden (44 lager) en 

door de lagere overige bedrijfsopbrengsten ten opzichte van 2014. Het bedrag van 2015 (€ 1.096) is gunstiger dan 

de doelstelling van € 1.177 per VHE.

Volgens de cijfers van de Autoriteit Woningcorporaties die bij de beoordeling 2015 (brief van 30 oktober 2015) zijn 

verstrekt bedraagt het landelijk gemiddelde van de netto-bedrijfslasten per VHE € 1.330. OFW komt in 2014 volgens 

deze gegevens van de Autoriteit Woningcorporaties uit op € 1.068. Dit is circa 20% lager dan het gemiddelde. In 

de benchmark van Aedes kwam OFW over 2014 uit op een A-oordeel voor de hoogte van de bedrijfslasten (OFW 

gemiddeld € 733 ten opzichte van het branchegemiddelde van € 925). 

Risicomanagement

Doelstelling beleidsplan: Wij zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociale ondernemerschap worden geïden-

tificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar.

Actie: We leggen de wijze waarop we strategische risicoanalyses uitvoeren vast met daaraan gekoppeld een over-

zicht van beheersingsmaatregelen.

Risicohouding

OFW staat een risico-neutrale houding voor. Dit houdt in dat we weloverwogen omgaan met de besluitvorming, maat-

regelen in lijn brengen met kansen en bedreigingen (in proportie). Dit past in onze optiek bij een maatschappelijke 

onderneming, zoals OFW is. Overigens is het zo dat er altijd risico’s zijn die buiten het blikveld vallen. Onverwachte 

(veelal externe) ontwikkelingen en gebeurtenissen kunnen risico’s met zich meebrengen die vooraf niet voorzienbaar 

waren. Wij zijn van mening dat het vroegtijdig signaleren van de ontwikkelingen en snel kunnen schakelen en erop 

inspelen zorgt dat risico’s meer beheersbaar worden.

Risicobewustzijn is onderdeel van de ‘zachte kant’ van risicomanagement. Open communicatie en onderling vertrou-

wen zijn elementen die hierbij een belangrijke rol spelen. OFW wil ook intern transparant zijn. Dit voorkomt dat bij 

een persoon bekende risico’s ‘onder de pet’ gehouden worden. 

Systeem van risicomanagement

In de afgelopen twee jaar heeft het risicomanagement bij OFW een significante ontwikkeling doorgemaakt. De be-

langrijkste ontwikkelingen van het risicomanagement zijn.

• Vanaf 2014 is een auditcommissie door de Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld. Risicomanagement is 

één van de belangrijke aspecten die in deze commissie aan de orde komt.

• Alle investeringsbesluiten worden voorzien van een risicoparagraaf, waarbij de voor het project relevante risico’s 

en beheersmaatregelen inzichtelijk worden gemaakt.

• In 2014 is een risico-inventarisatie ander vastgoed (zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsruimten) 

opgesteld. Deze notitie is in de RvC-vergadering van juli 2014 besproken.

• Op basis van het risicobeoordelingsmodel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is de score op 24 Busi-
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ness Risk-vragen in kaart gebracht. Deze informatie is in mei 2015 gedeeld met de RvC en de ondernemings-

raad.

• Het treasurystatuut (met daarin verschillende risico-beperkende maatregelen) is in 2015 geactualiseerd.

• In 2015 is het inkoopbeleid vastgelegd en vastgesteld.

• In september 2015 is de notitie risicoanalyse opgesteld. In deze notitie zijn strategische, tactische en operati-

onele risico’s in kaart gebracht. In deze notitie zijn de belangrijkste risico’s geïdentificeerd, beoordeeld (waar-

schijnlijkheid en impact) en de top vier risico’s benoemd en de beheersmaatregelen opgenomen. Deze notitie is 

besproken met de RvC en het managementteam. 

Planning- en controlcyclus

Als onderdeel van de planning- en controlcyclus worden belangrijkste risico’s in de kwartaalrapportage gevolgd. In 

de meerjarenbegroting worden jaarlijks de belangrijkste financiële risico’s gekwantificeerd en zijn een drietal alterna-

tieve scenario’s uitgewerkt. In het jaarlijkse treasuryjaarplan worden belangrijke risico’s met betrekking tot renterisico 

en financierbaarheid geïdentificeerd en geanalyseerd. 

In 2016 wordt de risicoanalyse op basis van de meest recente ontwikkelingen geactualiseerd. Deze geactualiseerde 

risicoanalyse wordt met de RvC, de auditcommissie en het managementteam besproken.

Belangrijkste risico’s

De top 4 risico’s die uit de risicoanalyse van september 2015 naar voren komen, zijn: 

De waarschijnlijkheid/kans en de impact zijn uitgedrukt in een schaal van 1 tot en met 10.

1 Politiek/wet- en regelgeving

Netto-risico 
Waarschijnlijkheid/kans Impact

8 8

Omschrijving risico

• De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door veel maatregelen vanuit politiek/wet- en regelgeving, die grote 

consequenties hebben voor corporaties en vanzelfsprekend dus ook voor OFW. 

• De invoering van de verhuurdersheffing, het landelijk huurbeleid, de invoering van de passendheidtoets en de 

splitsing in een DAEB- en niet DAEB-tak zijn maatregelen die met name financiële gevolgen hebben voor OFW. 

• De nieuwe Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), zoals deze per 1 juli 2015 

is ingegaan, hebben aanzienlijke consequenties voor de strategie, het beleid en de bedrijfsvoering van OFW. De 

consequenties van een aantal maatregelen voor OFW, worden in 2016 uitgewerkt.

• Het is een majeure operatie, die qua omvang alleen te vergelijken is met de invoering van het BBSH en de bru-

tering, halverwege de jaren negentig.

• OFW heeft zich in het verleden als een volkshuisvestelijke corporatie geprofileerd. Maar ondanks dat hebben de 

maatregelen toch een forse impact op de bedrijfsvoering van OFW.
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Beheersmaatregelen

• De ontwikkelingen binnen de landelijke politiek nauwgezet volgen.

• Snel anticiperen op de wijzigingen in de wetgeving. Strategische keuzes tegen het licht houden en rekening hou-

den met de veranderende omstandigheden, zonder de volkshuisvestelijke doelstellingen uit het oog te verliezen.

OFW heeft in de afgelopen jaren de wendbaarheid getoond om vanwege de invoering van de verhuurderheffing 

en het B1-oordeel van het CFV haar nieuwbouwambities fors terug te schroeven.

2 Treasury-beschikbaarheid financiering

Netto-risico
Waarschijnlijkheid/kans Impact

7 8

Omschrijving risico

• Niet of niet tijdige beschikbaarheid van financiële middelen (niet aan financiële verplichtingen kunnen voldoen).

• Niet voldoen aan de financiële normen van de sectorinstituten. 

Eind 2013 heeft het CFV (opgegaan in de Autoriteit Woningcorporaties) in haar oordeelsbrief aangegeven dat OFW 

een relatief hoge schuldenpositie heeft (meer dan € 45.000 per VHE) en dat om die reden een interventie is opgelegd. 

We hebben een verbeterplan opgesteld, waarin is aangegeven dat eind 2018 aan de gestelde norm zou worden 

voldaan. Het CFV is akkoord gegaan met het verbeterplan. In haar oordeelsbrief van eind 2014 heeft het CFV aange-

geven dat de interventie is opgeheven. Zij blijven wel de ontwikkeling van met name de schuldenpositie monitoren.  

Vanwege de relatief hoge schuldenpositie heeft het WSW in 2013 aangegeven dat nieuwbouwactiviteiten alleen 

na voorafgaande goedkeuring van het WSW geborgd kunnen worden.

Beheersmaatregelen

• OFW monitort de ontwikkeling van de schuldenpositie frequent. Tot en met 31 december 2015 laat de schulden-

positie een gunstiger ontwikkeling zien dan het verbeterplan.

• OFW heeft een treasurystatuut, waarin de kaders voor het treasurybeleid zijn vastgelegd.

• In het treasuryjaarplan worden de ontwikkelingen omtrent de financiering van OFW en de financieringsbehoefte 

inzichtelijk gemaakt.

• OFW voldoet aan de vijf Financial Risk normen van het WSW en stuurt hierop.

• OFW heeft in het kader van risicomanagement de 24 Business Risk vragen van het WSW voor zichzelf beant-

woord. 

• Kasstroomsturing en realistisch begroten.

• Inzet van treasuryadviseur.

3 ZOG/BOG/MOG

Netto-risico
Waarschijnlijkheid/kans Impact

8 8
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Omschrijving risico

• Risico van leegstand.

• Risico van waardevermindering als gevolg van leegstand.

We hebben aan verschillende zorgpartijen zorgvastgoed (ZOG) verhuurd. Door de veranderende wetgeving 

voor zorgaanbieders is er vanuit deze partijen in toenemende mate behoefte om huurcontracten te beëindigen 

of te flexibiliseren. Het zorgvastgoed is in veel gevallen specifiek aan de eisen van de te leveren zorg aangepast. 

Veelal is alleen met aanzienlijke investeringen het zorgvastgoed geschikt te maken voor reguliere verhuur. An-

ders dreigt er leegstand.

We hebben maar in beperkte mate bedrijfsvastgoed (BOG). Leegstand in de gezondheidscentra zien we niet als 

een groot risico. Het Themacentrum en de Tegeltoko (eveneens BOG) laat leegstand zien. De bestemming van 

de panden geven maar een beperkt aantal mogelijkheden voor nieuwe verhuringen. De waarde van deze pan-

den wordt vooral bepaald door de onderliggende huurcontracten. Door de leegstand wordt de waarde negatief 

beïnvloed. We hebben de intentie om deze panden te verkopen.

Het maatschappelijk vastgoed (MOG) bestaat voornamelijk uit het MFG Biddinghuizen en de school in Dronten-

west. Hiervoor zijn 40-jarige huurovereenkomsten met de gemeente Dronten afgesloten. Alleen bij vertrek van 

de Kinderopvang (inclusief Peuterspeelzaalwerk) en/of de Bibliotheek uit het MFG zou er leegstand en huurder-

ving kunnen ontstaan. Dit zijn echter huurcontracten met een beperkte omvang. 

Beheersmaatregelen

• Relatiebeheer met huurders van ZOG/BOG/MOG.

• Risico-inventarisatie ander vastgoed uit 2014.

• Actief werven van nieuwe huurders Themacentrum en Tegeltoko.

• Verkoopmogelijkheden onderzoeken van het Themacentrum en Tegeltoko.

4 Lokale politiek-bestuurlijke omgeving

Netto-risico
Waarschijnlijkheid/kans Impact

8 9

Omschrijving risico

Bij de risico-inventarisatie zijn de volgende risico’s onderkend.

• Reputatie-/imagoschade

• Financiële risico’s

OFW heeft als lokaal opererende corporatie op veel fronten te maken met de gemeente Dronten. De samenwer-

king is vastgelegd in een convenant. Er zijn op vrijwel alle niveaus (bestuurlijk en ambtelijk) veel contacten met de 

gemeente. OFW moet op basis van de Woningwet een bijdrage  leveren aan de uitvoering van het gemeentelijk 

volkshuisvestingsbeleid (‘een bod doen op de gemeentelijke woonvisie’). Het bod is uitgangspunt voor de onderhan-

delingen tussen de gemeente, Huurders Belangen Vereniging en OFW om tot prestatieafspraken te komen. 
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Op het gebied van wijziging van ruimtelijke ordening en het aanvragen van bouwvergunningen heeft OFW met de 

publiekrechtelijke taak van de gemeente Dronten te maken. Daarnaast leiden bijvoorbeeld aankopen van grond tot 

privaatrechtelijke overeenkomsten met de gemeente Dronten.

OFW is eigenaar van maatschappelijk vastgoed, het MFC Biddinghuizen en een school in Dronten-West, waarvan 

de gemeente huurder is. 

Aangezien de belangen van de gemeente en OFW niet altijd parallel lopen, besteden wij daar in onze risicobeheer-

sing aandacht aan.

Beheersmaatregelen

• Goede samenwerking met de gemeente. Er vindt onder andere regelmatig overleg op bestuurlijk niveau met de 

gemeente plaats. 

• Convenant en prestatieafspraken. De gemeente en OFW voeren samen een woningmarktonderzoek uit. Dit 

is input voor de op te stellen nieuwe woonvisie. Ook hier wordt OFW bij betrokken. Op basis van deze nieuwe 

woonvisie dient OFW een bod uit te brengen en prestatieafspraken te maken. 

• Heldere communicatie vanuit OFW. 

• Keuzes onderbouwen, het volkshuisvestelijke belang en de financiële continuïteit continu in het oog houden en 

leegstandsrisico’s vermijden.

Resumerend

De risico’s die voortvloeien uit treasury-beschikbaarheid financiering vormen een risico vanuit de financiële positie 

van OFW. Op andere onderdelen van de beoordeling van de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW voldoet OFW 

aan de gestelde normen.  

Het belangrijkste operationele risico is de verhuur en exploitatie van BOG/ZOG/MOG, zoals hiervoor is uiteengezet. 

De risico’s vanuit de verhuur en exploitatie van woningen wordt als beperkt ingeschat. Het risico van leegstand, bij-

voorbeeld in de huidige huurmarkt, wordt als beperkt ingeschat. 

De risico’s voor de financiële verslaggeving hebben met name te maken met de waardering van het sociaal vastgoed 

in exploitatie en de vastgoedbeleggingen. De waardering van het sociaal vastgoed in exploitatie geschiedt tegen de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen danwel de lagere bedrijfswaarde. De uitgangspun-

ten voor de bedrijfswaarde zijn in de jaarrekening uiteengezet. Bij de bepaling van de bedrijfswaarde is rekening ge-

houden met de kasstromen van geplande verkoop van 130 woningen in de komende vijf jaar en de verhuurderheffing 

volgens de huidige wetgeving. In het belastingplan 2016 is het voornemen van een verhoging van de verhuurderhef-

fing vanaf 2018 aangekondigd. Bij de berekening van de bedrijfswaarde en de waardering van het sociaal vastgoed 

in exploitatie is nog geen rekening gehouden met de voorgenomen verhoging. Dit is als een risico aan te merken.

Bovendien kan het feit dat de ingeschatte verkopen voor de komende vijf jaar in de bedrijfswaardeberekening zijn 

meegenomen als een risico worden gekwalificeerd. Het risico bestaat immers dat de verkopen in de komende vijf 

jaar niet gerealiseerd kunnen worden.
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Als directeur-bestuurder van OFW onderschrijf ik het belang van een goed ondernemingsbestuur. Een onderdeel 

daarvan is het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. In overeenstemming met artikel 26 van het 

Besluit Beheer Sociale Huursector verklaar ik dat de middelen uitsluitend besteed zijn in het belang van de volks-

huisvesting. Ik heb de jaarrekening en het jaarverslag over 2015 opgesteld en dit ter vaststelling op 20 april 2016 

voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.

Ir. G.N. Sweringa, directeur-bestuurder

Oost Flevoland Woondiensten

7 verklarIng Bestuur



67OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

8 jaarverslag raad van CommIssarIssen

8.1 inleiding

In dit jaarverslag verantwoordt de Raad van Commissarissen (RvC) zich over de uitvoering van haar taken in 2015. 

De RvC heeft toezicht gehouden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken 

binnen Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Daarnaast vervulde de RvC de werkgeversrol ten aanzien van de 

directeur-bestuurder en heeft de RvC de directeur-bestuurder met raad ter zijde gestaan (klankbordfunctie).

8.2 Vergaderingen en oVerige Bijeenkomsten

Frequentie en aanwezigheid reguliere vergaderingen

De RvC heeft in 2015 vier keer vergaderd  waarbij alle RvC-leden aanwezig waren, evenals de directeur-bestuurder 

(behalve bij het besloten RvC-overleg voorafgaand aan iedere vergadering). De voorzitter en vicevoorzitter hebben 

voor elke vergadering een voorbereidingsgesprek met de directeur-bestuurder gehad. Ook heeft een (jaarlijkse) 

zelfevaluatie plaatsgevonden. 

Projectbezoek 

Naast de reguliere vergaderingen heeft de RvC met de directeur-bestuurder in september een bezoek gebracht aan 

Coloriet / Woonservicegebied WoonArk-Regenboog in Dronten en is een proefwoning in het moderniseringsproject 

Chaletwoningen in Dronten bezocht. 

Bijeenkomsten met directeur-bestuurder, MT en OR

Voorafgaand aan de RvC-vergadering over het jaarverslag heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. Hier 

zijn naast de RvC en de directeur-bestuurder, het managementteam (MT) en de ondernemingsraad (OR) bij aan-

wezig geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de accountant een inleiding over het waarderen tegen marktwaarde 

gegeven en de manager Bedrijfsvoering heeft  het WSW risicobeoordelingsmodel besproken. Deze informatieve 

bijeenkomsten werden altijd jaarlijks rond de jaarverslag- en begrotingsvergaderingen georganiseerd. Omdat er an-

dere gelegenheden voor ontmoeting met OR en MT gedurende het jaar zijn ingepland, is na overleg met MT en OR 

besloten om deze informatieve bijeenkomsten te laten vervallen. In maart en september hebben ontmoetingen met 

de OR plaatsgevonden en in juli met het MT. Met de OR is onder andere gesproken over de ontwikkelingen in de 

organisatie en de MT-leden hebben een presentatie over hun teams gegeven. De RvC is tevens uitgenodigd voor de 

informele Kerstbijeenkomst van OFW. Deze overleggen / bijeenkomsten worden op prijs gesteld.

Stakeholdersbijeenkomst

In mei is de RvC aanwezig geweest bij de stakeholdersbijeenkomst van OFW. De RvC heeft deelgenomen aan de 

tafeldiscussies met de stakeholders. Elders in het jaarverslag wordt nader ingegaan op deze dag. 

Link: verslag Stakeholdersbijeenkomst

Overleg met Huurders Belangen Vereniging 

RvC-leden hebben periodiek contact met de Huurders Belangen Vereniging (HBV), bijvoorbeeld door het bijwonen 

van een ledenvergadering van de HBV. In november heeft de RvC met de HBV een wandeling in Dronten gemaakt 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_6864_Verslag%20stakeholdersbijeenkomst%2027-5-2015%20.pdf
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(moderniseringsproject Chaletwoningen) en vervolgens in informele sfeer verder met elkaar gesproken. Deze bij-

eenkomst werd afgesloten met een hapje eten waar de directeur-bestuurder ook bij aanwezig was. De RvC heeft 

daarnaast met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag van de HBV. Tot slot heeft een afvaardiging van 

de RvC de Bewonersavonden (over het jaarverslag en de begroting) van OFW bezocht. 

8.3 samenstelling rVc en onafhankelijkheid leden

De RvC bestond uit vijf personen (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de Woningwet en Gover-

nancecode. In de bijlage bij dit jaarverslag staan de personalia en het rooster van aan- en aftreden. Op 1 januari 2015 

is de tweede zittingstermijn van mevrouw Bouwmeester aangevangen (lid op voordracht van de HBV). Dit betreft 

een periode van vier jaar. De heer Van Boven was gedurende het jaar vicevoorzitter. Dit vicevoorzitterschap rouleert 

jaarlijks (de heer Kerkvliet volgt hem op in 2016). 

8.4 Besluiten en gespreksonderwerpen

Gespreksonderwerpen
Jaarverslag, jaarrekening stichting + BV’s OFW en jaarverslag RvC 2014
Managementletter, accountantsverslag en controleverklaring
Benoeming accountant en opdracht accountantscontrole
Begroting 2016 en meerjarenbegroting
Prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder
Treasurystatuut, -jaarplan, -maatregelen en liquiditeitsprognose
Financiële positie / stand van zaken Verbeterplan CFV (Aw)
Oordeelsbrief en toezichtsbrief
Beoordeling financiële positie door WSW, WSW risicobeoordelingsmodel
Risicoanalyse
Kwartaalrapportages van de directeur-bestuurder aan de RvC (o.a. financiële resultaten, risicobeheersing, stand 

van zaken prestatieafspraken / begrotingsacties, ontwikkeling kerncijfers)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Overleg met belanghebbenden; stakeholdersdebat
Visiedocument ‘OFW onderweg naar de toekomst’ over maatschappelijke vraagstukken en de effecten daarvan op 

huurders en de organisatie
Jaarverslag Huurders Belangen Vereniging
‘Bod’ (prestatieafspraken) / bijdrage aan uitvoering gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
Realisatie taakstelling COA / gemeente
Evaluatie woonruimteverdeelsysteem
Implementatie en monitoring ‘Passend toewijzen’
Ontmoetingen RvC met OR
Modernisering 137 Chaletwoningen + 95 woningen in de  Greente-Zuid
Overdracht vastgoed van OFW Vastgoedbeheer BV naar stichting OFW
Beleidsnotitie OFW op weg naar energieneutraal
Pilot plaatsing PV-panelen
(Technische) basiskwaliteit
Implementatie Woningwet en Governancecode
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Goede score in Aedes-benchmark: A voor bedrijfslasten/reparatieonderhoud en B voor Huurdersoordeel
Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder
Met directeur-bestuurder van gedachten gewisseld over het  management en de cultuur van de organisatie
Rooster van aan- en aftreden RvC
Werkplan RvC
Deskundigheidsbevordering, permanente educatie RvC
Zelfevaluatie RvC

Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvC
Jaarverslag en jaarrekening 2014
Actualiseren Treasurystatuut n.a.v. beleidsregels verantwoord beleggen CFV
Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid
Vaststellen begroting 2016 
Prestatieafspraken RvC-bestuurder 2016
Treasurystatuut, jaarplan en -maatregelen 2016
Verkoop 4 garages
‘Bod’ (prestatieafspraken) / bijdrage aan uitvoering gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
Modernisering Greente-Zuid (opdrachtverlening)
Notitie ‘OFW op weg naar Energieneutraal’
Juridische overdracht vastgoed van OFW Vastgoed beheer BV naar stichting OFW
Geen realisatie plan 8 levensloopwoningen (koop) Bloemenzoom Swifterbant
Pilot: plaatsing PV-panelen op circa 80 van onze grondgebonden huurwoningen in 2016

Overige besluiten
Wijziging reglement RvC m.b.t. jaarlijkse roulatie vicevoorzitterschap (op basis van anciënniteit)
Vaststellen jaarverslag RvC over 2014
Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC
Benoeming / opdracht aan accountant
Voorgenomen herbenoeming RvC-lid 
Benoeming A.J. Kerkvliet tot vicevoorzitter RvC (voor de duur van 1 jaar)
Compensatie opbouw pensioen directeur-bestuurder
Aanpassing bezoldiging RvC per 1 januari 2015
Werkplan RvC

8.5 toezicht op VerBindingen

De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen en deelnemingen die de stichting OFW heeft. Via de 

kwartaalrapportages en de RvC-vergaderingen is de RvC in 2015 over deze verbindingen geïnformeerd, dan wel 

heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden. Middels het jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening is hier-

over verantwoording afgelegd door de directeur-bestuurder aan de RvC.

De RvC heeft in 2015 het besluit goedgekeurd om het vastgoed (Themacentrum en Tegeltoko) van OFW Vastgoed 

beheer BV naar stichting OFW juridisch over te dragen. 
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8.6 geschillenadViescommissie

Er is één geschil aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd waarover een advies is uitgebracht aan het bestuur. 

Het advies is overgenomen door het bestuur. De RvC is op de hoogte gebracht over het geschil, de aard ervan en 

het advies.

8.7 nieuwe woningwet

In 2015 is de nieuwe Woningwet (en het BTIV) van kracht gegaan. Dit heeft onder andere gevolgen voor het werkter-

rein van corporaties (terug naar de kerntaak), de positie van huurdersorganisaties en gemeenten en het intern en 

extern toezicht. In 2015 hebben we de planning voor de implementatie van de Woningwet besproken. De diverse 

onderdelen worden geagendeerd in relevante overlegstructuren (met RvC, gemeente en/of HBV). In de kwartaalrap-

portage wordt de implementatie van de diverse onderdelen gevolgd.

8.8 goVernance

De RvC en de directeur-bestuurder hechten veel waarde aan goed ondernemingsbestuur en goed intern toezicht. 

Daarom onderschrijven wij de principes en bepalingen uit de Governancecode voor woningcorporaties. Op de web-

site is onder ‘Over OFW / Governance’ meer te lezen over de visie op besturen en toezichthouden en over de Go-

vernancestructuur bij OFW. 

In 2015 heeft de RvC samen met de directeur-bestuurder stilgestaan bij de implementatie van de in het afgelopen 

jaar geactualiseerde Governancecode. Ook hebben we onze belanghouders via de nieuwsbrief op de hoogte ge-

bracht van de nieuwe code en deze op de website geplaatst. We passen de code toe en op onderstaande onderdelen 

wordt in 2016 nog nadere actie ondernomen (nadat de diverse modelregelingen door Aedes zijn opgeleverd):

• Statuten evalueren en in lijn brengen met Governancecode (en Woningwet) en toetsen of apart bestuursregle-

ment noodzakelijk is + bepalen hoe om te gaan in geval van belet of ontstentenis van de directeur-bestuurder;

• Actualiseren RvC-reglement en reglement auditcommissie;

• Actualiseren RvC-profielschets;

• Actualiseren integriteitscode en klokkenluidersregeling;

• Actualiseren treasurystatuut en investeringsstatuut /Reglement Financieel beleid en beheer opstellen;

• Aandacht voor de ‘soft controls’ o.a. tijdens de zelfevaluatie van de RvC;

• De jaarlijkse zelfevaluatie vindt in 2016 onder onafhankelijke, externe begeleiding plaats.

• In 2017 wordt een nieuw Ondernemingsplan opgesteld. Hierbij worden de bepalingen uit de Governancecode 

betrokken.

• Begin 2017 laten we onze maatschappelijke prestaties toetsen tijdens een Visitatie (voor OFW is dit inmiddels 

de 4e keer). 

8.9 risicomanagement

De RvC besteedde onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement (op de OFW-site is meer 

algemene informatie daarover te lezen):
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• In 2015 is de notitie Risicoanalyse (opgesteld conform Governancecode) besproken (in april 2016 vindt over dit 

onderwerp een themabijeenkomst met RvC, MT en directeur-bestuurder plaats). 

• De accountant heeft begin 2016 de risicoanalyse getoetst tijdens zijn tussentijdse controle en vindt het een 

goede, professionele invulling van het risicomanagement, passend bij de aard en schaal van de organisatie. 

Hij heeft als aanbeveling gegeven dat frauderisico’s nog expliciet benoemd zouden kunnen worden en dat de 

risicoanalyse periodiek geëvalueerd wordt.

• In de nieuwe opzet van de kwartaalrapportage is de ‘top 4’ risico’s (die geïdentificeerd zijn in de risicoanalyse) 

toegevoegd.

• Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is besproken. 

• Het Treasury-jaarplan 2015 en de treasury-maatregelen zijn besproken en goedgekeurd.

• Het treasurystatuut is geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe beleidsregels voor verantwoord beleggen.

• De RvC heeft de managementletter en het accountantsverslag ontvangen. Beide documenten zijn besproken.

• De RvC heeft kennisgenomen van de meerjarenprognose voor 2017 t/m 2021 waarin een analyse van de finan-

ciële risico’s en mogelijke scenario’s zijn opgenomen.  

• Het WSW risicobeoordelingsmodel is door OFW ingevuld en besproken.

• De RvC volgt de uitvoering van het Verbeterplan dat OFW heeft opgesteld. 

8.10 integriteit

De Woningwet, Governancecode, statuten, integriteitscode/klokkenluidersregeling en het reglement van de RvC be-

vatten bepalingen betreffende het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie 

en RvC-leden/directeur-bestuurder.

Er hebben geen transacties plaatsgevonden en de RvC-leden en directeur-bestuurder hadden geen nevenfuncties, 

waarbij er sprake was van (een schijn van) belangenverstrengeling tussen OFW en de directeur-bestuurder of de 

RvC.

8.11 zelfeValuatie

In september vond een zelfevaluatie plaats. Er is onder andere stilgestaan bij het functioneren van de RvC en de 

RvC-leden, de permanente educatie van de RvC-leden, het handhaven van de ‘dertig minuten bijeenkomst’ vooraf-

gaand aan de RvC-vergadering (deze wordt nu meer toegesneden op de voorbereiding van de RvC-vergadering), 

het format van de kwartaalrapportage, het RvC-werkplan, het rooster van aan- en aftreden (einde zittingstermijn / 

herbenoeming RvC-lid), de benoeming van Arno Kerkvliet als vicevoorzitter voor 2016 en de informatievoorziening 

aan de RvC. Ook kwam aan de orde dat informele ontmoetingen (zoals met MT, OR, Kerstbijeenkomst) waardevol 

gevonden worden.

8.12 permanente educatie

De RvC-leden hebben voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (in de jaren 2015/2016 tezamen moet 

een RvC-lid minimaal 10 PE-punten behalen).
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Behaalde PE-punten 2015 RvC-lid
Laura Bouwmeester

Tafelbijeenkomsten van De Nieuwe Commissaris 6
Marjo Visser 

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders - Erasmus Universiteit

Seminar Finance Ideas Herzieningswet

VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties) Ledencongres - thema’ Toezicht op 

de Woningcorporatie van de Toekomst’

60

2

2
Harry van Boven

VTW Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom” 4
Peter Huijsmans

EY Actualiteitenseminar Woningcorporaties

VTW Masterclass “Effectieve interventie”

VTW Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom”

3

4

4
Arno Kerkvliet

EY Actualiteitenseminar Woningcorporaties

ERLY Masterclass “Recht op goed toezicht”

VTW Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom”

3

4

4

8.13 auditcommissie

De RvC-leden de heren Huijsmans en Kerkvliet vormen de auditcommissie. Dit is een ondersteuningscommissie 

van de RvC. Er is in 2015 vijf keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder en manager Be-

drijfsvoering aanwezig geweest, bij twee vergaderingen tevens de accountant. Eenmaal heeft de commissie buiten 

aanwezigheid van de directeur-bestuurder en manager Bedrijfsvoering overleg gevoerd met de accountant (pre audit 

meeting). In 2015 zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: jaarverslag/jaarrekening 2014, 

accountantsverslag, management letter, controleplan accountant, samenwerking met en evaluatie van de accoun-

tant, accountantsselectie, beoordeling Autoriteit woningcorporaties, nieuwe Woningwet, overdracht vastgoed vanuit 

Vastgoed Beheer BV naar de stichting, risicomanagement, opzet kwartaalrapportage, treasury, assurance rapporten, 

begroting 2016, meerjarenprognose en in het kader van het horizontaal toezicht door de Belastingdienst de discussie 

welk deel van een modernisering in fiscale zin ‘verbetering’ of ‘onderhoud’ is. De auditcommissie heeft mondeling en 

schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

8.14 accountant

Begin 2015 heeft de RvC, vanwege ontwikkelingen binnen KPGM, besloten de opdracht voor de controle van de 

jaarrekening door KPMG niet te continueren (in het jaarverslag over 2014 zijn we hier uitvoerig op ingegaan). Er heeft 

een accountantsselectie plaatsgevonden, waarna Deloitte door de RvC voor een periode van vier jaar is benoemd. 

Selectiecriteria waren onder andere: expertise, marktaandeel, scheiding assurance/advies, reputatie/kwaliteitsbor-

ging, samenstelling controleteam, betrokkenheid/visie partner, controleaanpak, prijs.
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Andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, worden evenals in voorgaande jaren niet aan de controlerend accoun-

tant verstrekt. In 2015 heeft Ernst & Young advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting voor 

2012.

8.15 commissarissenhonorering

De bezoldiging van de RvC-leden is in 2015 aangepast (passend binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel 

Bezoldiging commissarissen). In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2015 (inclusief de verant-

woordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is: 55.308 euro (bruto, 

exclusief btw).

8.16 werkgeVersrol & prestatieafspraken

De RvC werkt met prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder. Prestatieafspraken bieden de RvC 

een kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder. 

De prestatieafspraken betroffen de voor de RvC relevante acties uit de begroting 2015 (en deze acties zijn een afge-

leide van de doelstellingen en ambities uit het beleidsplan; zie de gedigitaliseerde beleidscyclus). Monitoring van en 

verantwoording over de realisatie van de prestatieafspraken hebben onder meer plaatsgevonden aan de hand van 

de kwartaalrapportages aan de RvC en het jaarverslag over 2015.

De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben in november het jaarlijkse beoordelings-/evaluatiegesprek met 

de directeur-bestuurder gevoerd. De directeur-bestuurder heeft een vast dienstverband. Het overgangsrecht uit de 

Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing. Dat betekent dat gedurende een termijn van vier jaar (tot 

1 januari 2017) de bestaande bezoldigingsafspraken met de directeur-bestuurder gerespecteerd worden, daarna 

wordt de bezoldiging teruggebracht in 3 jaar tot het relevante WNT-bezoldigingsmaximum. In de jaarrekening is de 

verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen.

De directeur-bestuurder heeft voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (in de jaren 2015/2016/2017 

tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 108 PE-punten behalen).

 Behaalde PE-punten 2015 directeur-bestuurder
Filosofische denksessies Overdenkwerk.nl (4 bijeenkomsten)

Management Follow Up (2 bijeenkomsten)

Masterclass NVBW ‘Maatschappelijke dynamiek en de toekomstige plaatsbepaling van wo-

ningcorporaties’

20

20

1

8.17 Vaststellen jaarVerslag 
De RvC heeft kennisgenomen van het jaarverslag (met daarin opgenomen de jaarrekening) over 2015. Het jaar-

verslag en de jaarrekening zijn in opdracht van de RvC door Deloitte gecontroleerd en zijn van een goedkeurende 

controleverklaring voorzien. De RvC heeft zich over de uitkomst van het onderzoek door Deloitte laten informeren en 
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is tot de conclusie gekomen dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouw beeld geven van de activiteiten en de 

financiële positie van OFW. De RvC stelt de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarrekening en het jaarverslag 

over 2015 vast.

8.18 tot slot

De organisatie heeft  het afgelopen jaar het accent meer gelegd op de aanpak van het bestaande woningbezit, een 

prachtig voorbeeld hiervan is de modernisering van de Chaletwoningen.

Het sociale karakter van OFW kwam op een bijzondere manier tot uiting in de inzet van medewerkers en huurders 

voor de nieuwe huisvesting van de Voedselbank.

Het komend jaar zullen de nieuwe landelijke regels voor sociale woningbouw andere afwegingen vergen voor beleid 

en organisatie, maar het doel van Oost Flevoland Woondiensten zal hierbij centraal blijven staan: samen werken aan 

kansrijk en duurzaam wonen.

Tot slot danken we de medewerkers van OFW voor hun inzet in 2015! 

Dronten, april 2016

Namens de Raad van Commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten

L.M. Bouwmeester-den Broeder, voorzitter
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BIjlage - personalIa rvC-leden en dIreCteur-Bestuurder

L.M. Bouwmeester-den Broeder MSc (1952)
RvC-lid vanaf 2011 (op voordracht HBV), voorzitter per 1 januari 2014
Woonplaats: Almere Nationaliteit: Nederlandse
Functies: 

2015-heden Directeur a.i. Nieuw Land Erfgoedcentrum

2013-heden: Mede-eigenaar Tween Group 

2010-heden:  Oprichter en eigenaar ‘Rederijk’

1994-2007: Gedeputeerde provincie Flevoland
Nevenfuncties: 

• Schouwburg Almere (lid RvT)

• Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid)

• Human, humanistische omroep (penningmeester) 

• De Meerpaal in Dronten (lid RvT tot 1 april 2014) 
Expertise: 

• Politieke en bestuurlijke ervaring

• Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

• Maatschappelijke kennis

mr. H.L. van Boven MBA MCDM (1961)
RvC-lid vanaf 2010 (vicevoorzitter tot 1 januari 2016)
Woonplaats: Emmeloord Nationaliteit: Nederlandse
Functies:              

2013 – heden Algemeen Directeur Nationaal Veiligheidsinstituut NVI / P!T

2012 – heden Directeur (DGA) Waterloopbos BV

2012 – heden  Directeur (DGA) Transreality.com BV

1998 – 2012  Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur bestuursdienst  gemeente Noordoostpolder

1991 – 1998  Adj. directeur Colo, belangen- en werkgeversorganisatie Kenniscentra Beroepsonderwijs–Be-

drijfsleven.
Nevenfuncties:     

• Lid Landelijke Operationele Staf (LOS)  

• Lid IFV Examencommissie Algemeen Commandant Bevolkingszorg

• Vz. Geschillencommissie Calibris voor erkenning van arbeidsorganisaties in de sectoren zorg, welzijn, sport 

• Medeoprichter Publiek.nl
Expertise:             

• Bestuurlijk politiek krachtenveld

• Bestuurlijk juridische zaken

• Affiniteit RO en volkshuisvesting
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Ing. A.J. Kerkvliet (1968)
RvC-lid vanaf januari 2014, op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging 

Tevens lid auditcommissie
Woonplaats: Swifterbant  Nationaliteit: Nederlandse
Functies: 

2014 – heden Eigenaar Kerkvliet Interim Management

2014 – heden Freelance docent bij Het Wijninstituut

2004-2013:  Diverse bedrijfskundige projectleidersfuncties bij SNS Reaal 

2006-2008:  Afdelingshoofd Incasso Particulier en Incasso Zakelijk - SNS Bank Krediet Risico Management

1998-2004:  Kantoormanager - SNS Bank Dronten Verkoop & Service 
Nevenfuncties: 

• Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (voorzitter)

• Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris)

• Stichting Dronten 50 jaar jong -  t/m september 2014 (penningmeester)

• Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant - t/m december 2013 (vicevoorzitter) 
Expertise:

• Kennis van / ervaring met het maatschappelijke middenveld en maatschappelijk ondernemerschap.

• Affiniteit met volkshuisvesting en duurzaamheid. 

Drs. M.J.A. Visser (1952)
RvC-lid vanaf 1 juli 2012
Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse
Functies: 

2011-heden:  Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & Interimmanagement

2004-2011: Directeur-bestuurder woningcorporatie De Sleutels
Nevenfuncties: 

• Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Habion

• Lid Raad van Commissarissen Habion Vastgoed Zorgsector

• Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW
Expertise: 

• Volkshuisvesting, Wijkontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Bewonersparticipatie

• Bedrijfsvoering, P&O

• Bestuurlijke en politieke ervaring
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P.H.M. Huijsmans RA AA (1964)
RvC-lid  vanaf 1 januari 2014

Lid en voorzitter auditcommissie
Woonplaats: Dronten  Nationaliteit: Nederlandse
Functies: 

2010-heden: Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Horwath Foederer Accoun-

tants & Consultants 

2009-2010: Directeur Accountancy / Kantoorvoorzitter - Accon AVM Adviseurs & Accountants 

2007-2009: Director/Leidinggevende Serviceline Tax Management & Accounting Services - PricewaterhouseCoo-

pers Accountants N.V. 

1987-2007: Director (per 1 juli 2000) / teamleider MKB praktijk (per 1 oktober 1996),  Pricewaterhouse Coopers 

Accountants N.V. 

Nevenfuncties: 

• VNO-NCW Flevoland (lid)

• Vereniging Bedrijfskring Almere (lid)

• Kascommissie Norbertusparochie (m.i.v. 2014)
Expertise:

• Bedrijfseconomische en financiële expertise

ir. G.N. Sweringa (1955)
Directeur-bestuurder
Woonplaats: Dronten Nationaliteit: Nederlandse
Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW:

• Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter)

• Raad van Advies WoonEnergie (lid)

• Raad van Advies Aenergie (lid)

• Regieraad Bouw/Oost Nederland (lid)

• Werkgroep Transitie Vastgoed van de Regieraad Bouw/Oost Nederland (voorzitter)

• Groene Huisvesters, overlegplatform ministerie BZK, Aedes en groene corporaties (lid)

• Kandidaatstellingscommissie Aedes (plaatsvervangend lid)
Nevenfuncties: 

• Raad van Toezicht Flevo-Landschap (vicevoorzitter)

• Raad van Advies IMpact (lid) 

• ‘Atelier’-deelnemer t.b.v. de nieuwe Omgevingsvisie provincie Flevoland.
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BIjlage – rooster van aan- en aftreden

Naam Functie
Benoeming 

per

1e keer 

herbenoemd

Einde 

zittingster-

mijn / 

aftreden

Maximale 

duur lidmaat-

schap RvC 

tot
Mevrouw

L.M. Bouwmeester

Lid op voordracht HBV, 

Voorzitter per 

1 januari 2014

1 januari 2011 1 januari 2015 1 januari 2019 1 januari 2019

De heer 

H.L. van Boven

Lid,

Vicevoorzitter in 2015

1 januari 2010 1 januari 2014 1 januari 2018 1 januari 2018

Mevrouw 

M.J.A. Visser

Lid 1 juli 2012 1 juli 2016 1 juli 2020

De heer 

A.J. Kerkvliet

Lid op voordracht HBV, 

Lid auditcommissie, 

Vicevoorzitter per 

1 januari 2016

1 januari 2014 1 januari 2018 1 januari 2022

De heer 

P.H.M. Huijsmans

Lid,

Lid auditcommissie

1 januari 2014 1 januari 2018 1 januari 2022
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9 jaarrekenIng

kengetallen

Boekjaar 2015 2014 2013
Aantal verhuureenheden:
Woningen in exploitatie per 1 januari 4.442 4.430 4.410
- Verkoop 39 21 15
- Sloop 0 0 0
- Samenvoeging 1 5 4
- Aankoop 0 1 0
- Oplevering nieuwbouw 0 37 39
Woningen in exploitatie per 31 december 4.402 4.442 4.430

- Verzorgingshuis 76 76 76
- CAH-studenteneenheden 280 280 280
Overige woongebouwen 356 356 356
Bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed en bijzondere ruimten 26 27 22
Garages 112 145 168
Overige verhuureenheden 138 172 190
Totaal verhuureenheden 4.896 4.970 4.976

Woningen in aanbouw (ultimo boekjaar) 0 0 37

Algemeen % % %

1. Huurderving uitgedrukt in een percentage van de huren en ver-

goedingen   

- woningen

- woningen en bedrijfsruimten

0,62

1,40

0,80

1,22

0,95

1,26
2. Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar uitgedrukt in een per-

centage van de huren 106.7 70,0 63,4

€ € €
3. Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar per verhuureenheid 6.963 4.403 3.768

% % %
4. Solvabiliteit 11,2 7,3 6,2
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geconsolideerde Balans per 31 decemBer 2015
in duizenden euro’s, na resultaatbestemming

Activa 2015 2014
Vaste Activa

Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie 1.1 269.660 273.113
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie 1.2 7.731 4
Onroerende en roerende zaken ten dienste 

van de exploitatie 1.3 2.571 2.604
279.962 275.721

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie 2.1 7.093 8.574
Onroerende zaken verkocht onder voorwaar-

den 2.2 1.981 2.258
9.074 10.832

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen 3.1 7.327 5.908
Leningen u/g 3.2 438 290

7.765 6.198
Totaal vaste activa 296.801 292.751

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop 4.1 416 571
Overige voorraden 4.2 549 625

965 1.196

Vorderingen
Huurdebiteuren 5.1 416 540
Overige vorderingen 5.2 786 296
Overlopende activa 5.3 418 184

1.620 1.020

Liquide middelen 6 3.707 4.090

Totaal vlottende activa 6.292 6.306

Totaal activa 303.093 299.057
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Passiva 2015 2014

Groepsvermogen 7
Eigen vermogen 34.090 21.883

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructureringen 8.1 774 2.788
Voorziening latente belastingverplichtingen 8.2 1.069 1.054

Totaal voorzieningen 1.843 3.842

Langlopende schulden
Schulden/leningen kredietinstellingen 9.1 231.589 244.359
Verplichtingen uit hoofde van onroerende 

zaken verkocht onder voorwaarden 9.2 2.037 2.318
Overige schulden 9.3 4.031 4.216

Totaal langlopende schulden 237.657 250.893

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 10.1 21.770 14.509
Schulden aan leveranciers 1.063 1.055
Belastingen en premies sociale verzekering 10.2 881 357
Overlopende passiva 10.3 5.789 6.518

Totaal kortlopende schulden 29.503 22.439

Totaal passiva 303.093 299.057
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geconsolideerde winst- en Verliesrekening oVer 2015
in duizenden euro’s

2015 2014
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten 13.1 31.929 31.263
Opbrengsten servicecontracten 13.2 730 761
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 13.3 3.648 1.735
Geactiveerde productie eigen bedrijf 0 14
Overige bedrijfsopbrengsten 13.4 462 806
Som der bedrijfsopbrengsten 36.769 34.579

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 14.1 8.186 8.316
Overige waardeveranderingen van materiële 

vaste activa en vastgoedbeleggingen 14.2 -5.301 3.107
Lonen en salarissen 14.3 2.312 2.203
Sociale lasten 327 344
Pensioenlasten 14.4 372 400
Onderhoudslasten 14.5 3.326 3.553
Leefbaarheid 88 52
Lasten servicecontracten 621 645
Bijzondere waardeverandering van vlottende 

activa 14.6 0 866
Overige bedrijfslasten 14.7 5.867 6.787
Som der bedrijfslasten 15.798 26.273

Bedrijfsresultaat 20.971 8.306
Niet- gerealiseerde waardveranderingen vast-

goedportefeuille 15 -20 -5

Financiële baten en lasten 
Andere rentebaten en soortgelijke opbreng-

sten 16.1 2 12
Waardeveranderingen verplichtingen uit 

hoofde van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 16.2 16 4
Rentelasten en soortgelijke kosten 16.3 -10.166 -10.469
Totaal financiële baten en lasten -10.148 -10.453

Groepsresultaat uit gewone 

bedrijfs¬uitoefening vóór belastingen 10.803 -2.152
Belastingen 17 1.404 5.287
Groepsresultaat na belasting 12.207 3.135
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geconsolideerd kasstroomoVerzicht oVer 2015 (directe methode)
in duizenden euro’s

2015 2014
Kasstromen uit operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders 33.154 31.835
Ontvangsten overig 189 639

33.343 32.474

Betalingen inzake personeelskosten -2.927 -2.947
Betalingen aan leveranciers onderhoud -4.022 -3.553
Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten -1.397 -1.365
Betalingen uit hoofde van servicekosten -505 -479
Betalingen overige -4.824 -5.636

-13.675 -13.980

Kasstromen uit bedrijfsoperaties 19.668 18.494

Ontvangen interest 36 12
Betaalde interest -11.079 -10.433
Betaalde belasting naar de winst 0 0

-11.043 -10.421

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten 8.625 8.073

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -9.915 -6.450
Verkopen bestaand bezit 6.622 3.773
Verkopen nieuwbouw 0 0
Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.293 -2.677

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden 24.000 6.800
Ontvangsten uit rekening courant kredietinstellingen 0 0
Aflossing langlopende schulden -29.715 -11.790
Saldo kasstroom uit financieringsactiviteit -5.715 -4.990

Mutatie geldmiddelen -383 406

Mutatie geldmiddelen
Saldo liquide middelen 1 januari 4.090 3.684
Netto kasstroom -383 406
Saldo liquide middelen 31 december 3.707 4.090
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toelichting Behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2015
Algemeen 

Toegelaten instelling

Oost Flevoland Woondiensten (OFW), statutair gevestigd aan de Noord 47 te Dronten, is een stichting met de status 

van toegelaten instelling conform artikel 70 eerste lid van de Woningwet. Het werkgebied van OFW betreft conform 

artikel 4 van de statuten: de gemeente Dronten.

Toegepaste standaarden

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015,  

richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In artikel 127, tweede lid van het BTIV is bepaald dat het 

Belsuit Beheer Sociale huursector (het BBSH) tot 1 januari van het eerst volgende verslagjaar na inwerkingtreding 

van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening, het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het 

onderzoek en beoordelen van die verslagen. Dit betekent dat voor het verslagjaar 2015, het juridisch kader zoals dat 

volgt uit het BBSH van kracht is gebleven. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 

passiva gewaardeerd volgens nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgeno-

men voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 

voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden.

De gemelde bedragen in de jaarrekening worden gepresenteerd in duizenden euro’s (de functionele valuta), tenzij 

anders vermeld. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders ver-

meld.

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Schattingswijzigingen

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie ten behoeve van de minimum waarde-
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ringsregel hebben schattingswijzigingen plaatsgevonden. In de berekening van de bedrijfswaarde zijn de verwachte 

verkopen voor de komende vijf jaar ingerekend. In voorgaande jaren was dit niet het geval.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtin-

gen, en van baten en lasten. De daadwerke¬lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen 

en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzie¬ningen van schattingen worden opge-

nomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 

heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

• Sociaal vastgoed in exploitatie:  

Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de bedrijfswaarde 

ten behoeve van de minimum waarderingsregel. De uitgangspunten van de bedrijfswaarde zijn gebaseerd 

op interne beleidsvoornemens. Deze beleidsvoornemens komen onder meer tot uitdrukking in het strategisch 

beleidsplan voorraad en nieuwbouw en technische meerjaren-onderhoudsbegroting waarbij keuzes gemaakt 

worden ten aanzien van verhuur of verkoop, levensduur en kwaliteits- en huurniveaus.

• Commercieel vastgoed in exploitatie:  

Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de marktwaarde in 

verhuurde staat ten behoeve van de minimum waarderingsregel. De marktwaarde in verhuurde staat is afhan-

kelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen, zoals de te hanteren disconteringsvoet, kwaliteit huurders 

en contractverlengingen en, -opzeggingen, markthuren en leegwaarde. Deze veronderstellingen zijn mede tot 

stand gekomen in afstemming met een externe deskundige.

• Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (onder materiële vaste activa en onder vast-

goedbeleggingen):  

Bepaling van het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw en 

transformatie ten behoeve van het bepalen en treffen van een voorziening voor onrendabele investeringen en 

herstructureringen. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze 

kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wan-

neer uitingen door de toegelaten instelling en haar verbonden partijen zijn gedaan richting huurders, gemeen-

ten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw- en moderniseringspro-

jecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het goedkeuringsbesluit van de Raad van Commissarissen 

(RvC) in het besluitvormingsproces van OFW. De financiële impact van voornoemde feitelijke verplichtingen 

kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie. De realisatie kan onder meer wijzigen als gevolg van wettelijke 

procedures, aanpassingen in voorgenomen bouwproductie en in prijsniveau van leveranciers en daadwerke-

lijke verkoopprijzen.

• Vastgoed bestemd voor de verkoop en Voorraad grond- en ontwikkelposities:  

Bij de bepaling van de verwachte reële waarde van de voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en grond- 
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en ontwikkelposities worden uitgangspunten gedefinieerd. De uitgangspunten betreffen onder meer de ver-

koopwaarde aan de hand van referentietransacties, de kans op toekomstige ontwikkelmogelijkheden en de 

huidige onderhoudsstaat. 

• Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de bepaling van de belastingpositie (inclusief latente 

belastingpositie):  

Dit betreft met name de uitgangspunten en veronderstellingen met betrekking tot het onderscheid tussen on-

derhoudskosten en investeringen alsmede de voor de waardering van de belastingpositie gehanteerde prog-

nose van toekomstige verwachte fiscale resultaten.

Grondslagen voor consolidatie 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van OFW en haar groepsmaatschappijen en andere 

rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend danwel waarover de centrale leiding 

bestaat. Groeps¬maatschappijen zijn deelnemingen waarin OFW een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een 

andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleids¬bepalende invloed 

kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen wor-

den uitgeoefend, betrokken. 

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende 

invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van 

beëindiging van deze invloed. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimi-neerd, evenals 

de binnen de Groep gemaakte winsten en verliezen. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.

Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in verbindingen waarbij krachtens een regeling 

tot samenwerking met andere deelnemers er sprake is van gezamenlijk zeggenschap (de zogenaamde joint ven-

tures).

Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar punt 20 Financiële vaste 

activa.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financie-

ringsverplichtingen, handelsschulden en overige te bepalen posten. Financiële instrumenten omvatten ook in con-

tracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de stichting gescheiden van het 

basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het 

daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het 

contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt 
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gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden 

bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de 

eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 

van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten 

deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt 

in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna be-

schreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlo-

pende schulden.

Afgeleide financiële instrumenten 

Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het 

kostprijs hedge model wordt toegepast. 

Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het 

afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van toekomstige transactie die naar 

verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige 

transactie leidt tot verantwoording in de winst-en-verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhan-

gende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een 

niet-financieel actief past de stichting de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de 

winst-en-verliesrekening zijn verwerkt.

Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve 

winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt, wordt 

als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties 

naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar 
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de winst-en-verliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge ac-

counting, maar het financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. Dan dient 

het financiële instrument tegen kostprijs of lagere marktwaarde te worden verwerkt.

Voorwaarden aan hedge accounting

OFW past hedgeaccounting toe op basis van generieke documentatie.

De stichting documenteert de hedgerelaties en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te 

stellen dat er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges. De effecti-

viteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument met de afgedekte 

positie. Indien sprake is van een overhedge wordt de hiermee samenhangende waarde op basis van kostprijs of 

lagere marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op 

iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere 

waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een ge-

beurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en 

waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het 

niet-nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan 

de toegelaten instelling toekomend bedrag onder voorwaarden die de toegelaten instelling anders niet zou hebben 

overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor 

een bepaald effect. 

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de toegelaten instel-

ling worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, worden zowel op het niveau van specifieke activa als op 

collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld 

of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en 

beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk 

niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, 

dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de toegelaten instelling historische trends met 

betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet-nakomen van betalings¬verplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen 

incassering plaatsvindt en de hoogte van geleden verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de leiding van 

de toegelaten instelling van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het 



89OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd fi-

nancieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte 

toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspron¬kelijke effectieve rente van het actief.

Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering 

onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijk effectieve rente. 

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en 

het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het 

bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel opgenomen in de winst-en-

verliesrekening tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs.

Classificatie vastgoed naar typologie

Sociaal vastgoed omvat de woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschap-

pelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed. 

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsonroerend goed (niet 

zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huur-

prijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de Minister van BZK wordt vastgesteld.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 

zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 

is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatsteun voor 

toegelaten instellingen.

De classificatie heeft plaatsgevonden naar de stand per 31 december van het verslagjaar.

Sociaal vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cu-

mulatieve afschrijvingen danwel lagere actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de bedrijfswaarde. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend volgens lineaire methode op basis van de economische levensduur. De vol-

gende economische levensduren worden gehanteerd: 

       Component:   Economische levensduur:

• Casco, installaties, inventaris:  40-50 jaar

• WKO-installaties:    25 jaar

• Garages:     40-50 jaar

Op grond wordt niet afgeschreven.
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Uitgaven na eerste verwerking 

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van de kas-

stroomgenererende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten. Bij uitgaven na eerste verwerking dient 

de beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder waardeveminderingsverlies te zijn gebaseerd op de 

kasstroomgenererende eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking op hebben. Het zogeheten 

onrendabele deel wordt ten lasten van de winst-en-verliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen 

materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’.

Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien zij de 

gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Bedrijfswaarde

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploi-

tatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de kasstroomgenere-

rende eenheden inclusief de netto kasstroom bij afstoten van de activa aan het einde van de gebruiksduur. Onder 

punt 1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie zijn de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten nader toegelicht.

Kasstroomgenererende eenheid

Het interne beleid en de bedrijfsvoering van OFW is gericht op sturing van de waarde van de onroerende en roerende 

zaken in exploitatie op basis van de onderhoudstechnische indeling. De complexindeling (zijnde de kasstroomgene-

rerende eenheid) sluit hierbij aan.

Terugneming bijzondere waardeverminderingen 

Indien er indicaties bestaan en wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermin-

dering niet meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van het actief teruggenomen echter 

niet hoger dan de boekwaarde zou zijn indien geen bijzondere waardeverminderingen voor het actief zou zijn ver-

antwoord.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreffen ingrijpende investeringen in bestaande complexen 

en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Waardering vindt plaats tegen bestede kosten en toegerekende kos-

ten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van de per project 

geschatte noodzakelijk geachte voorziening voor niet-gedekte kosten en risico’s op basis van de bedrijfswaarde. De 

beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder waardeverminderingsverlies dient te zijn gebaseerd op de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe de nieuwe op te nemen onroerende zaken gaan behoren. Het zogeheten 

onrendabele deel wordt ten lasten van de winst-en-verliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen 

materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’.
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Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend aan kwalificerende activa. De geactiveerde rente wordt berekend 

tegen het éénjaars-Euribortarief plus een procent. De noodzakelijk geachte voorziening wordt bepaald op het mo-

ment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw, woningverbetering en herstruc-

turering. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen worden 

gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen door OFW 

zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 

nieuwbouw-, woningverbetering of herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het goed-

keuringsbesluit van de Raad van Commissarissen (RvC) in het besluitvormingsproces van OFW.

Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project per 

saldo opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen aan de creditzijde 

van de balans.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage 

over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen 

wordt niet afgeschreven. 

De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsruimten   :  20 jaar

• Meubilair    :  10 jaar

• Plantenbakken, hydrocultuur :  3 jaar

• Apparatuur en machines  :  5-10 jaar

• Automatisering   :  3-7 jaar

• Bedrijfsauto’s   :  5 jaar

• Aanhangwagens   :  10 jaar

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien ze de gebruiksduur van het object verlengen. Indien er geen 

sprake is van verlenging van de gebruiksduur worden de onderhoudsuitgaven (ineens) ten laste van de winst- en 

verliesrekening gebracht.

Commercieel vastgoed in exploitatie

Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen danwel lagere actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de marktwaar-

de in verhuurde staat, welke is toegelicht in hoofdstuk 2.1 in de toelichting van de balans. 

Kasstroomgenererende eenheid

Het interne beleid en de bedrijfsvoering van OFW is gericht op sturing van de waarde van de onroerende en roerende 

zaken in exploitatie op basis van de onderhoudstechnische indeling. De complexindeling (zijnde de kasstroomgene-

rerende eenheid) sluit hierbij aan.



92 OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend volgens lineaire methode op basis van de economische levensduur. De vol-

gende economische levensduren worden gehanteerd:

 

      Component:    Economische levensduur:

• Casco, installaties, inventaris : 40-50 jaar

• WKO-installaties   : 25 jaar

• Garages    :  40-50 jaar

Op grond wordt niet afgeschreven.

Uitgaven na eerste verwerking 

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van de kas-

stroomgenererende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten. Bij uitgaven na eerste verwerking dient 

de beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder waardeverminderingsverlies te zijn gebaseerd op de 

kasstroomgenererende eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking op hebben. Het zogeheten 

onrendabele deel wordt ten lasten van de winst-en-verliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen 

materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’.

Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien ze de 

gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Marktwaarde in verhuurde staat

De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de relevante 

feiten en omstandigheden van de markt waarop OFW actief is. De aannames aangaande de geprognosticeerde kas-

stromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van OFW die rusten op het vastgoed. De overige (na de 

contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop  

OFW actief is. Onder punt 2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie zijn de gehanteerde veronderstellingen en uit-

gangspunten nader toegelicht.

Terugneming bijzondere waardeverminderingen 

Indien er indicaties bestaan en wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermin-

dering niet meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van het actief teruggenomen echter 

niet hoger dan de boekwaarde zou zijn indien geen bijzondere waardeverminderingen voor het actief zou zijn ver-

antwoord.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

De onroerende zaken die in het kader van een regeling verkoop onder voorwaarden zijn overgedragen aan een 
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derde en waarvoor OFW een terugkooprecht of -plicht kent worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met 

de koper overeengekomen contractprijs (eerste verwerking). De actuele waarde na eerste verwerking is de markt-

waarde op basis van de regeling verkoop onder voorwaarden.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtwaarde wordt aan de creditzijde van de balans onder de lang-

lopende schulden een terugkoopverplichting opgenomen. Deze schuld is een inschatting, gebaseerd op de reële 

waardeontwikkeling van het achterliggende actief. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd in over-

eenstemming met de contractvoorwaarden.

De waardemutaties in onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks in de winst-en-verliesre-

kening in de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille” verantwoord. De waardemutaties 

inzake de terugkoopverplichting worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening in de post “Waardeveranderin-

gen verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” verantwoord.

Financiële vaste activa

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten. 

Latente belastingvorderingen

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk 

is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd 

tegen nominale waarde. Voor een overzicht van de latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de toelichting 

bij punt 3.1.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstan-

digheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te verge-

lijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal 

genereren. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseer-

bare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dat de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, 

worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 

waarde.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bij-

zonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare 

waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat.
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Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is 

van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verant-

woording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of 

kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boek-

waarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminde¬ringsverlies 

voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen die ultimo boekjaar nog 

niet zijn verkocht en woningen vanuit het bestaande bezit (‘sociaal vastgoed in exploitatie’) ter verkoop worden aan-

geboden en daardoor niet meer voor verhuur beschikbaar zijn.  De voorraad opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt 

gewaardeerd tegen de bestede kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, 

toezicht en directievoering, inclusief geactiveerde rente, dan wel lager verwachte opbrengstwaarde. De voorraad 

woningen vanuit het bestaande bezit ter verkoop wordt gewaardeerd tegen de boekwaarde op het moment van uit 

verhuur nemen van de woningen dan wel lager verwachte opbrengstwaarde.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Op moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen, vindt overheveling 

plaats van voorraad grond- en ontwikkelposities naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. Vastgoed in 

ontwikkeling bestemd voor de verkoop betreffen investeringen in bouwterreinen en bouwwerken voor eigen rekening 

en risico bestemd voor de verkoop. De investeringen worden bij de start als Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

de verkoop geclassificeerd. Wanneer eenheden verkocht zijn, wordt dat deel van de investering als onderhanden 

projecten geclassificeerd. 

In de waardering van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop worden de kosten die direct betrekking heb-

ben op het project (zoals personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project, kosten van grond en 

terreinen), de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project 

(onder meer verzekeringskosten, kosten van ontwerp en technische assistentie en rente op schulden over het tijd-

vak dat aan het project kan worden toegerekend) en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen 

worden toegerekend, begrepen. Verwachte verliezen op vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop worden 

onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening als last verwerkt.

Voorraad grond- en ontwikkelposities 

De voorraad grond- en ontwikkelposities wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde en bijkomende kosten. Op 

moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt overheveling plaats 

naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie/vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop/
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onderhanden projecten. Als de grond- en ontwikkelposities een zodanige waardevermindering ondergaan dat de op-

brengst waarde lager is dan de geactiveerde kosten, dan wordt deze waardevermindering ten laste van het resultaat 

verantwoord. Hiertoe wordt de waarde van de grond- en ontwikkelposities periodiek getoetst aan de marktwaarde.

Vorderingen 

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende 

schulden.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, 

dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Groepsvermogen

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstru-

menten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplich-

ting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten 

worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten. 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer:

• sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden; en

• een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van die verplichting; en

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Voorzieningen voor onrendabele investeringen en herstructureringen

Voor de toelichting van de waarderingsgrondslag voor het bepalen van de voorziening voor onrendabele investerin-

gen en herstructureringen wordt verwezen naar de post ‘vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie’. In-

dien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project per saldo 

opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen aan de creditzijde van de balans. De voorziening 

voor onrendabele investeringen en herstructureringen is gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorziening latente belastingverplichtingen

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balans-

waarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het 

geldende belastingtarief.

De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waar-

dering. De latentie is gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor een overzicht van de latente belastingverplichtingen 

wordt verwezen naar de toelichting bij punt 3.1.

Langlopende schulden

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Voor de post “Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden” wordt verwezen naar hetgeen onder 

“Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden” is opgenomen.

Kortlopende schulden

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Opbrengstverantwoording

Huuropbrengsten

Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten. Huur-

opbrengsten worden lineair in de winst- en verliesrekening opge¬nomen gedurende de looptijd van de huurovereen-

komst. De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders verhoogd in overeenstemming met het huurbeleid van 

OFW.

Opbrengsten servicecontracten

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders ter dekking van gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening 

plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontrac-

ten.

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 

boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs (projecten voor derden). Opbrengsten worden ver-

antwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Mogelijke verliezen op nieuwbouw koopprojecten 

worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Projectopbrengsten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten verwerkt in de winst-en-

verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum.
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Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

De toe te rekenen interne directe kosten en rente in het kader van financiering ten behoeve van vastgoed in ontwik-

keling bestemd voor eigen exploitatie worden hieronder verantwoord.

Overige bedrijfsopbrengsten

De post overige bedrijfsopbrengsten betreft de vergoedingen voor Warmte-Koude-Opslag, duurzame stroom, in-

schrijfgelden, vergoeding voor de glasverzekering en overige opbrengsten.  

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille worden gebaseerd op de verkrijgings- of ver-

vaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 

levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen op sociaal vastgoed 

in exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen met betrekking tot sociaal en commercieel vastgoed in 

exploitatie (aankopen en renovatie) en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. De onder deze post 

verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming van een bijzondere waardever-

mindering.

Personeelsbeloningen/pensioenen

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pen-

sioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn vol-

daan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 

premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door 

het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Onderhoudslasten

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van 

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. On-

der deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud, verhuisonderhoud, reparatieonderhoud en 

preventief onderhoud verantwoord.

Het onderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaalver-

bruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en 

sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake 

is van een waardeverhoging van het actief, dan wel wettelijke vereisten.
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Leefbaarheid

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Lasten servicecontracten

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar 

waarop de servicekosten betrekking hebben.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, 

indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente 

wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en 

van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in 

verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

Belastingen

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelas¬tingen 

en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover 

deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de 

belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de 

belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingsovereenkomst 
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(VSO), berekend aan de hand van belasting¬tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe mate-

rieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Voor latente belastingen wordt een vordering danwel een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de 

boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van 

die posten.

Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst 

belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil danwel compensabele 

verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslag¬datum herzien en 

verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden 

gerealiseerd.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de  financiële vaste activa indien de 

verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 

De latenties worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. In het 

kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

De directe methode ter splitsing van de operationele kasstromen geeft een beeld van de ontvangsten en uitgaven 

zoals die zich werkelijk in de bedrijfsactiviteiten voordoen. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst 

in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde 

interest (opgenomen onder operationele activiteiten). Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden 

verantwoord als kostprijshedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balans-

posten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent 

met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.
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1 materIële vaste aCtIva

1.1 sociaal Vastgoed in exploitatie

Stand per 1 januari 2015:
• Aanschafprijs 343.268
• Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -70.155
• Boekwaarde 273.113

Mutaties in het boekjaar:
• Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie. 697
• Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0
• Overboeking waardevermindering van vastgoed in ontwikkeling 0
• Desinvesteringen -2.239
• Afschrijvingen desinvestering 647
• Afschrijvingen -7.396
• Afschrijvingen herclassificatie 20
• Waardeverminderingen -73
• Terugneming van waardeverminderingen 4.902
• Overheveling van commercieel vastgoed  naar sociaal vastgoed 60
• Overheveling van sociaal vastgoed naar commercieel vastgoed -71
• Saldo -3.453

Stand per 31 december 2015:
• Aanschafprijs 341.715
• Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -72.055
• Boekwaarde 269.660

 

Woningen bestemd voor de verkoop op korte termijn

Het aantal woningen behorend tot het sociaal vastgoed in exploitatie, welke zijn geclassificeerd voor de verkoop be-

draagt 625. Het aantal woningen, dat naar verwachting komend jaar verkocht zal worden, bedraagt 25. De verwachte 

opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt € 3.000; de boekwaarde van deze woningen bedraagt € 1.250.

Per 31 december 2015 staan 21 woningen voor verkoop. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen be-

draagt circa € 2.625. De boekwaarde van deze woningen bedraagt € 1.050.

Hypothecaire zekerheden

Het sociaal vastgoed in exploitatie is (nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen onder borging van het Waarborg-

fonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft hierbij het recht van eerste hypotheek. 

Voor deze borgstelling wordt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligo per lening gevraagd. Als ge-

volg hiervan zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met geborgde leningen zijn gefinancierd niet met 

hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar bestaande obligoverplichting is onder de “Niet in de balans 

opgenomen activa en verplichtingen” opgenomen.
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Bedrijfswaarde

De actuele waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de bedrijfswaarde en bedraagt  € 373.508 

(2014: € 369.412). Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van 

toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de 

kasstroomgenererende eenheden.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van 

de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende 

levensduur van de kasstroomgenererende eenheid. De kasstroomprognoses zijn ontleend aan de intern geforma-

liseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van vijf jaar behoudens de verwachte kosten van planmatig 

onderhoud. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting on-

derkende cycli per component. Voor latere jaren is uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, 

huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. 

De bepaling van de restwaarde van de grond is gebaseerd op het huidige gebruik van de grond. De restwaarde van 

de grond aan het eind van de exploitatieduur is gebaseerd op de reële waarde onder aftrek van de te maken kosten 

sloop/bouwrijp maken en herhuisvesting en bedraagt € 14 voor grondgebonden woningen en € 10 voor appartemen-

ten (prijspeil ultimo 2015). De reële waarde is gebaseerd op een vergelijkbare grond(kavel) geïndexeerd naar het 

einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing.

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden voorts de volgende parameters:

• jaarlijkse huurverhoging (inclusief harmonisatie) in 2016 van 1,75% en vanaf 2017 2%;

• met huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen is geen rekening gehouden;

• jaarlijkse huurderving van 1% van de huuropbrengsten;

• jaarlijkse stijgingen van de exploitatielasten/beheerkosten onderhoudslasten, belastingen en verzekeringen in 

2016 t/m 2019 2% en vanaf 2020 2,5% geïndexeerd;

• de geplande verkoop van in totaal 130 huurwoningen is voor een periode van vijf jaar (2016 t/m 2020) meege-

nomen;

• de verhuurdersheffing is voor de jaren 2016 en 2017 opgenomen conform de in wet opgenomen bedragen, vanaf 

2018 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2%; deze stijging is gebaseerd op de verwachte 

stijging van de WOZ-waarde;

• verwacht economische levensduur van de complexen, waarbij uitgegaan wordt van een minimale levensduur 

van 15 jaar;

• disconteringsvoet van 5,00%;

• kasstromen worden verdisconteerd uitgaande van het medionummerando model;

• de restwaarde is gedisconteerd opgenomen op basis van de actuele (sociale) grondprijs, onder aftrek van sloop- 

en uitplaatsingskosten en een jaarlijkse indexering van 2%.
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• De volgende normbedragen per verhuureenheid (factor per woning: 1, bedrijfsruimten en maatschappelijk vast-

goed: 2 en garages: 0,2) zijn gehanteerd:

- belastingen  € 276

- verzekeringen  €   21

- overige bedrijfslasten € 417

- loonkosten  € 700

- overige opbrengsten €   64

De kosten van planmatig onderhoud zijn ontleend aan de meerjarenonderhoudsbegroting.

• De verhuurderheffing is gebaseerd op de in de wet vastgelegde bedragen. In het Belastingplan 2016 is het voor-

nemen aangekondigd om de verhuurderheffing vanaf 2018 te verhogen. Het negatieve effect van deze verho-

ging op de bedrijfswaarde bedraagt € 5.490. Omdat door de minister bij de invoering van de wet is aangekondigd 

dat er voor die tijd nog een evaluatie van de verhuurderheffing zal plaatsvinden, is er voor gekozen om niet tot 

verwerking van deze verhoging over te gaan.

Waardeverminderingen

De terugneming van waardeverminderingen in 2015 is het gevolg van de stijging van de bedrijfswaarde van het so-

ciaal vastgoed in exploitatie. Deze stijging is het gevolg van de in de bedrijfswaarde ingerekende verkopen voor de 

periode 2016 t/m 2020. 

1.2 Vastgoed in ontwikkeling Bestemd Voor eigen exploitatie

Stand per 1 januari 2015:
• Aanschafprijs 12
• Cumulatieve waardeverminderingen -8
• Boekwaarde 4

Mutaties in het boekjaar
• Investeringen 9.372
• Waardeverminderingen -1.645
• Saldo 7.727

Stand per 31 december 2015:
• Aanschafprijs 9.384
• Cumulatieve waardeverminderingen -1.653
• Boekwaarde 7.731

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie geen bouwrente geacti-

veerd (2014: € 0).
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1.3 onroerende en roerende zaken ten dienste Van de exploitatie

Bedrijfs-

gebouwen

Inventaris Vervoer-

middelen

Totaal

Stand 1 januari 2015:
• Verkrijgingprijzen 2.403 3.749 816 6.968
• Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere 

waardeverminderingen -526 -3.176 -662 -4.364
• Boekwaarde 1.877 573 154 2.604

Mutaties in het boekjaar:
• Investeringen 0 331 143 474
• Desinvesteringen 0 0 -49 -49
• Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 41 41
• Afschrijvingen -122 -306 -71 -499
• Saldo -122 25 64 -33

Stand per 31 december 2015:
• Verkrijgingprijzen 2.403 4.080 910 7.393
• Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere 

waardeverminderingen) -648 -3.482 -692 -4.822
• Boekwaarde 1.755 598 218 2.571

2.1 commercieel Vastgoed in exploitatie

Stand per 1 januari 2015:
• Aanschafprijs 12.293
• Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.719
• Boekwaarde 8.574

Mutaties in het boekjaar:
• Desinvesteringen in commercieel vastgoed in exploitatie -1.528
• Afschrijvingen -292
• Afschrijvingen desinvesteringen 244
• Afschrijvingen herclassificatie -19
• Waardeverminderingen -1
• Terugneming van waardeverminderingen 104
• Overheveling van commercieel vastgoed naar sociaal vastgoed -60
• Overheveling van sociaal vastgoed naar commercieel vastgoed 71
• Saldo -1.481

Stand per 31 december 2015:
• Aanschafprijs 10.776
• Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.683
• Boekwaarde 7.093

2 vastgoedBeleggIngen
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Woningen bestemd voor de verkoop op korte termijn

Het aantal woningen behorend tot het commercieel vastgoed in exploitatie, die zijn geclassificeerd voor de verkoop 

bedraagt 15. Het aantal woningen, dat naar verwachting komend jaar verkocht zullen worden, is 3. 

Hypothecaire zekerheden

Het commercieel vastgoed in exploitatie is gedeeltelijk gefinancierd met leningen zonder borging van het Waarborg-

fonds Sociale Woningbouw (WSW). Een deel van het commercieel vastgoed (twee gezondheidscentra, de verlos-

kundigenpraktijk en de plintruimte in de WoonArk) was geborgd gefinancierd tot 1 januari 2011. Dit vastgoed valt 

onder de overgangsregeling van het WSW.

Het commercieel vastgoed is voor een bedrag van € 1,6 miljoen met hypothecaire zekerheden bezwaard. 

Actuele waarde (marktwaarde in verhuurde staat)

De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde en bedraagt € 

9.569. De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de 

relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop OFW actief is. 

De marktwaarde is  gebaseerd op aannames en uitgangspunten die in samenwerking met een extern taxateur tot 

stand gekomen zijn. Jaarlijks wordt minimaal 1/3 van het  bezit getaxeerd door een externe taxateur. 

Bedrijfswaarde

De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op bedrijfswaarde bedraagt € 12.810.

Voor een nadere toelichting op de gehanteerde uitgangspunten voor de berekening van de bedrijfswaarde wordt 

verwezen naar punt 1.1 van de toelichting.

2.2 onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

Stand per 1 januari 2015:
• Contractprijs (verkochte woningen) 2.615
• Cumulatieve waardeverminderingen -357
Boekwaarde per 1 januari 2015 2.258

Mutaties in het boekjaar:
• Overboeking naar vastgoed bestemd voor de verkoop -298
• Overboeking waardeveranderingen vastgoed voor de verkoop 41
• Waardeverminderingen -20
Saldo -277

Stand per 31 december 2015:
• Contractprijs (verkochte woningen) 2.317
• Cumulatieve waardeverminderingen -336
Boekwaarde per 31 december 2015 1.981

Het aantal woningen opgenomen onder ‘Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden’ bedraagt 16 

(2014: 18). 
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3.1 latente BelastingVorderingen

Sinds 1 januari 2008 is de toegelaten instelling voor al haar activiteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting. 

Tot 2008 was de toegelaten instelling alleen voor haar commerciële activiteiten onderworpen aan vennootschaps-

belasting. De integrale belastingplicht betekent dat woningcorporaties een fiscale openingsbalans moesten opstel-

len waarbij alle activa en passiva voor de marktwaarde op 1 januari 2008 zijn opgenomen. Daarover zijn in een 

vaststellingsovereenkomst sectorbrede afspraken gemaakt met de Belastingdienst (de zogenaamde VSO2). Naast 

afspraken over de openingsbalanswaardering bevat de VSO2 een aantal afspraken over de wijze waarop het fiscale 

resultaat moet worden berekend in een aantal sectorspecifieke gevallen, zoals bij combiprojecten. De toegelaten 

instelling heeft de VSO2 op 22 april 2009 ondertekend. De VSO2 heeft een looptijd tot en met 1 december 2012. Na 

deze periode wordt de VSO2 stilzwijgend voor steeds één jaar verlengd, tenzij een van de partijen vóór 1 december 

heeft opgezegd. De VSO2 is door de Belastingdienst noch door OFW opgezegd vóór 1 december 2014 en derhalve 

van toepassing op het jaar 2015. 

Vastgoed dat OFW al op 1 januari 2008 bezat wordt op grond van VSO2 op de openingsbalans gewaardeerd op een 

percentage van de WOZ-waarde. Daarna verkregen vastgoed wordt fiscaal in beginsel gewaardeerd op kostprijs 

verminderd met afschrijvingen. Bij de fiscale waardering van vastgoed is verder van belang dat de fiscale afschrij-

vingslast wettelijk beperkt is. 

Leningen en derivaten zijn aan de hand van een van de VSO2 deel uitmakende rentecurve op de fiscale openings-

balans per 1 januari 2008 gewaardeerd op marktwaarde. 

De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt:
Latente belastingvorderingen

Stand per 1 januari 2015 5.908

Mutaties in het boekjaar:
• Afboeking ten laste van het resultaat -32
• Verliescompensatie -104
• Mutatie latentie in verband met waarderingsverschil van vastgoed voor verkoop 1.555
Stand per 31 december 2015 7.327

De latente belastingvorderingen en verplichtingen zijn nominaal opgenomen. 

Latente belastingvorderingen (wel gewaardeerd)

Inzake het tijdelijke verschil voor de premie herfinanciering (ontvangen op 31 december 2007) voor een deel van de 

uitstaande leningenportefeuille is een latente belastingvordering van € 521 gevormd.  

Van de latente belastingvordering is een bedrag van € 30 (2014: € 32) naar verwachting verrekenbaar binnen één 

jaar.

De fiscale winst over 2015 is berekend op € 0,4 miljoen (zie toelichting onder post 17 belastingen). De fiscale winst 

van 2015 van € 0,4 miljoen kan verrekend worden met de opgebouwde fiscale verliezen. 

3 fInanCIële vaste aCtIva
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Per jaareinde is een bedrag van € 5.251 cumulatief opgenomen als vordering voor de uit voorgaande jaren te com-

penseren belasting. In december 2014 heeft de Belastingdienst een definitief standpunt ingenomen over het fiscale 

onderscheid van onderhoud en verbetering bij moderniseringsprojecten van OFW. Daarmee is de onzekerheid over 

de fiscale belastingdruk voor de niet definitief vastgestelde jaren (definitieve aanslagen vanaf 2011) en de komende 

jaren weggenomen. De waardering van de belastingvordering uit hoofde van de uit voorgaande jaren te compen-

seren belasting, voor zover er een redelijke mate van zekerheid is dat er in de toekomst een belastingvoordeel kan 

worden gerealiseerd, is opgenomen onder de post latente belastingvorderingen. 

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het sociaal vastgoed waarvan verwacht wordt dat deze in de komende 

vijf jaar verkocht zal worden bedraagt € 6,2 miljoen. De fiscale waarde van dit vastgoed is hoger dan de boekwaarde. 

De gewaardeerde latente belastingvordering bedraagt nominaal € 1.555. De gemiddelde looptijd bedraagt drie jaar. 

Latente belastingvorderingen (niet gewaardeerd)

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het sociaal en commercieel vastgoed bedraagt nominaal 

€ 234 miljoen (2014: € 237 miljoen). De fiscale waarde van dit vastgoed is hoger dan de boekwaarde. Dit heeft be-

trekking op vastgoed dat naar verwachting de komende jaren blijvend zal worden verhuurd waardoor het niet fiscaal 

afwikkelt. De fiscale waarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 511 miljoen. De boekwaarde van dit vastgoed 

betreft een bedrag van € 277 miljoen. De latente belastingvordering bedraagt nominaal € 59 miljoen (zijnde 25% over 

het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde). 

Latente belastingschuld

Fiscaal wordt een voorziening onderhoud gevormd. De onderhoudsvoorziening op de fiscale balans bedraagt € 

4.276 (2014: € 4.218). De latente belastingverplichting bedraagt € 1.069 (2014: € 1.054). Dit is gebaseerd op een 

tarief van 25 procent. Onder de post 8.2 voorziening latente belastingverplichtingen is dit bedrag opgenomen.

3.2 leningen u/g
Stand per 1 januari 2015:
• Aanschaffingsprijs 290
• Cumulatieve waardeverminderingen 0
• Boekwaarde 290

Mutaties in het boekjaar:
• Verstrekkingen 148
• Aflossingen 0
• Waardeveranderingen 0
• Saldo 148

Stand per 31 december 2015:
• Aanschaffingsprijs 438
• Cumulatieve waardeverminderingen 0
• Boekwaarde 438
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De post leningen u/g betreft uitgezette gelden. Deze leningen zijn aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisves-

ting verstrekt ten behoeve van startersleningen. In 2013 heeft een storting in het corporatiefonds van de SVN van 

€ 80 plaatsgevonden. Hierover wordt een rente vergoed gebaseerd op één-maands depositorente van de BNG. In 

2015 zijn zeven startersleningen (€ 150) verstrekt. 

Gedurende de eerste drie jaar wordt over deze startersleningen geen rente vergoed. Na drie jaar wordt een rente 

vergoed gebaseerd op het NHG-rentetarief. Voor de leningen zijn voor € 334 zekerheden verkregen in de vorm van 

Nationale Hypotheek Garantie. De looptijd van de leningen is 30 jaar.

4.1 Vastgoed Bestemd Voor de Verkoop

      2015 2014
Kosten vastgoed bestemd voor de verkoop 416 571

416 571

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop per jaareinde 2015 betreft 3 (2014:4) teruggekochte woningen ver-

kocht onder voorwaarden.

4.2 oVerige Voorraden

      2015 2014
Kosten grond- en ontwikkelposities 549 625

549 625

De post ‘grond- en ontwikkelposities’ betreft de grondlocatie ten behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten 

die nog niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel de lagere op-

brengstwaarde. De marktwaarde is gebaseerd op de externe danwel interne uitgevoerde toetsing van de waardering 

van gronden ultimo boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis 

van de lokale ontwikkelmogelijkheden (waaronder bestemmingswijzigingen etc).

5.1 huurdeBiteuren

      2015 2014
Actieve contracten 367 484
Niet actieve contracten 258 328

625 812
Af: voorziening voor oninbaarheid 209 272

416 540

4 voorraden

5 vorderIngen
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5.2 oVerige Vorderingen

      2015 2014
Overige vorderingen op huurders 27 24
Overige vorderingen 759 272

786 296

5.3 oVerlopende actiVa

      2015 2014
Overig 418 184

418 184

      2015 2014
Vrij opneembare banktegoeden 3.706 4.089
Kasgelden 1 1

3.707 4.090

Eigen vermogen

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de enkelvoudige jaar-

rekening.

8.1 Voorziening onrendaBele inVesteringen en herstructureringen

Stand per 1 januari 2015 2.788

Mutaties in het boekjaar
• Overboeking waardevermindering naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor  

eigen exploitatie

-1.645

• Mutatie ten bate /ten laste van het resultaat -369

Stand per 31 december 2015 774

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten. Het bedrag van de voorziening dat naar 

verwachting binnen één jaar afwikkelt is € 774. Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting na meer dan vijf 

jaar afwikkelt is nihil.

6 lIquIde mIddelen

7 groepsvermogen

8 voorzIenIngen



109OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

8.2 Voorziening latente BelastingVerplichtingen

Stand per 1 januari 2015 1.054

Mutaties in het boekjaar
• Toevoeging ten laste van resultaat 15
Stand per 31 december 2015 1.069

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.1 van de toelichting.

9.1 schulden/leningen oVerheid en schulden/leningen kredietinstellingen

Schulden / leningen krediet instellingen
Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 258.868
Af: aflossingsverplichting komend jaar 14.509
Stand per 1 januari 2015 244.359

Mutaties in boekjaar:
Nieuw opgenomen leningen 24.000
Aflossingen -29.509
Mutatie roll-overlening 0
Mutatie kortlopend deel -7.261
Saldo -12.770

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 253.359
Af: aflossingsverplichting komend jaar 21.770
Stand per 31 december 2015 231.589

Looptijd van:
1-5 jaar 82.242
> 5 jaar 149.347

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

Vastrentende leningen 171.859
Variabel rentende leningen 57.500
Basisrenteleningen 24.000
Stand per 31 december 2015 253.359

De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd danwel tot het renteherzieningsmoment. 

Voor een overzicht van deze renteherzieningsmomenten wordt verwezen naar punt 11 van de toelichting. Het risico 

van deze leningen betreft:

• op het moment van renteherziening indien die hoger danwel lager is dan de oude contractrente,

9 langlopende sChulden
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• de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met een hogere 

dan wel lagere rente. 

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een li-

quiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de 

overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd 5 jaar bedraagt. Na 5 jaar dient een nieuwe liquiditeits-

opslag met de bank overeengekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt 

tussen 0,20% en 0,46%.

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van rente-instrumenten, bedraagt 3,2 

% (2014: 3,3%).

De rente van de variabel rentende leningen (zogeheten roll-over leningen) zijn alle gebaseerd op 3-maands en 

6-maands Euribor. De rente van de roll-over leningen kent een spread van 1,5 tot en met 38 punten boven Euribor. 

Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen bedraagt € 252 miljoen  (2014: 

€ 257 miljoen).

Over het boekjaar beliep de rentelast inzake de renteswaps € 1.979 (2014: € 1.750). Gecombineerd met de rentelast 

over de leningenportefeuille ad € 8.139 (2014: €8.683) bedraagt de effectieve vermogenskostenvoet 4,0% (2014: 

4,0%).

Looptijd

De duration (gewogen gemiddelde rentetypische looptijd) van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2015 9 jaar 

(2014: 8 jaar).

9.2 Verplichtingen uit hoofde Van onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

Verplichtingen uit hoofde van onroerende 

zaken verkocht onder voorwaarden
Stand per 1 januari 2015 2.318

Mutaties 2015:
• Verminderingen a.g.v. terugkoop 264
• Waardemutatie terugkoopverplichting 17
Stand per 31 december 2015 2.037

OFW heeft ultimo 2015 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 16 woningen (2014: 

18 woningen). De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij de overdracht ontstane 

verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwik-

kelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derde.
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9.3 oVerige schulden

Overige schulden
Stand per 1 januari 2015 4.216

Mutaties 2015:
• Vrijval subsidie educatief centrum -25
• Vrijval premie herfinanciering -160
Saldo -185
Stand per 31 december 2015 4.031

Looptijd van:
< 1 jaar 178
1-5 jaar 628
> 5 jaar 3.225

In 2007 is een premie vanwege herfinanciering van bestaande leningen o/g ontvangen. Deze premie wordt jaarlijks 

toegerekend op basis van het verloop van de geherfinancierde leningen. Per 31-12-2015 bedraagt het saldo van de 

herfinancieringspremie € 2,6 miljoen (31-12-2014: € 2,8 miljoen).

In 2013 heeft OFW een subsidie van de gemeente Dronten voor het educatief centrum in Biddinghuizen ontvangen. 

Deze subsidie  wordt in veertig jaar, rekening houdend met een jaarlijkse stijging van 2% ten gunste van het resultaat 

gebracht. Indien de huurovereenkomst van het peuterspeelzaalwerk of de bibliotheek tussentijds beëindigd wordt, 

geldt er een terugbetalingsverplichting. Per 31 december 2015 bedraagt deze post € 1,4 miljoen (31-12-2014: € 1,4 

miljoen).

10.1 schulden aan kredietinstellingen

      2015 2014
Kortlopend deel langlopende schulden 21.770 14.509

21.770 14.509

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2015 € 2,5 miljoen  (2014: € 2,5 

miljoen) en de rente 3-maands Euribor plus 1,25 procent. 

10.2 Belastingen en premies sociale Verzekeringen

      2015 2014
Omzetbelasting 815 287
Loonheffing 66 70

881 357

Onder de post crediteuren is een schuld inzake pensioenen van € 40 opgenomen.

10 kortlopende sChulden
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10.3 oVerlopende passiVa

      2015 2014
Niet vervallen rente op leningen 4.276 4.534
Nog te betalen rente en aflossing 58 522
Rente rekening courant / derivaten 218 212
Vooruit ontvangen huren 931 865
Te betalen vakantiedagen / jubilea 121 121
Te betalen accountantskosten 34 21
Te verrekenen servicekosten 116 171
Overige 35 72

5.789 6.518

Algemeen

OFW maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting 

blootstelt aan marktrisico, reële waarde¬ renterisico, kasstroomrenterisico en prijsrisico, kredietrisico en liquiditeitsri-

sico. Om deze risico’s te beheersen heeft OFW een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld 

om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële 

prestaties van de stichting te beperken.

OFW zet afgeleide financiële instrumenten in, waaronder interest rate swaps, om risico’s te beheersen. Afgeleide 

instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden.

Kredietrisico

Omdat huren in beginsel voorafgaand aan de huurperiode worden voldaan en sprake is van een grote diversiteit, is 

het kredietrisico voor de core business van OFW zeer beperkt. Voor het overige is geen sprake van concentratie van 

vorderingen bij één of enkele debiteuren.

Het maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling loopt bedraagt € 2,0 miljoen, bestaande uit de financiële vaste 

activa exclusief latente belastingvorderingen (€ 0,4 miljoen) en de vorderingen op korte termijn (€ 1,6 miljoen). 

Liquiditeitsrisico

OFW heeft een concentratie van langlopende leningen bij twee financiers (BNG en NWB). Dit zijn beide overheids-

banken. Hierdoor wordt dit risico laag ingeschat. OFW maakt voor de korte termijn financiering gebruik van meerdere 

banken.

Renterisico

OFW loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele 

renteafspraken loopt OFW risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vor-

11 fInanCIële Instrumenten
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deringen en schulden loopt OFW risico’s over de marktwaarde. Bij één procent rentestijging of –daling stijgt of daalt 

de marktwaarde van de leningen met circa € 26 miljoen.

Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft OFW interest rate swaps afgesloten, waarbij de varia-

bele rente wordt omgezet naar een vaste rente.

Rentederivaten

OFW heeft renterisico’s afgedekt door het afsluiten van een aantal rente-instrumenten. Dit betreft:

• 10 renteswaps (‘plain vanilla’)

• 4 basisrenteleningen

Renteswaps

Ultimo 2015 heeft de toegelaten instelling de volgende renteswaps:

Start-datum Eind-datum Bedrag Vaste rente Variabele 

rente

Tegen-partij Hedge

1-9-2005 1-9-2017 € 4 mln. 4,06% Euribor 

(3-maands)

ABN-AMRO Roll-over 

NWB € 4 mln.
15-5-2006 2-5-2016 € 5 mln. 4,085% Euribor 

(3-maands)

ABN-AMRO Roll-over 

NWB € 5mln.
29-12-2006 2-1-2018 € 5 mln. 4,26% Euribor 

(3-maands)

ABN-AMRO Roll-over 

NWB € 5 mln.
1-6-2010 1-6-2017 € 5 mln. 3,43% Euribor 

(6-maands)

ABN-AMRO Roll-over BNG 

€ 5 mln.
1-12-2009 1-12-2021 € 5 mln. 4,5775% Euribor 

(3-maands)

ING Roll-over 

NWB € 5 mln.
1-12-2010 1-6-2020 € 5 mln. 3,89% Euribor (6- 

maands)

ABN-AMRO Roll-over BNG 

€ 5 mln.
1-3-2011 1-3-2023 € 5 mln. 4,14% Euribor 

(6-maands)

ABN-AMRO Roll-over BNG 

€ 5 mln.
1-9-2011 1-9-2021 € 5 mln. 4,15% Euribor 

(6-maands)

ABN-AMRO Roll-over BNG 

€ 5 mln.
1-11-2012 2-11-2026 € 7,5 mln. 2,745% Euribor 

(6-maands)

ABN-AMRO Roll-over BNG 

€ 7,5 mln.
1-7-2014 1-7-2025 € 7,5 miljoen 2,955% Euribor 

(6-maands)

Rabo-bank Roll-over BNG 

€ 7,5 mln. 

Alle derivaten betreffen plain vanilla interest rate swaps (standaard renteswaps waarbij een van de partijen een vaste 

en een van de partijen een variabele rente betaald) waarbij de stichting een vaste rente betaalt en een variabele 

rente gebaseerd op Euribor ontvangt.
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Voor nadere toelichting inzake de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico inzake rente-instru-

menten wordt verwezen naar onderstaande toelichtingen.

Basisrenteleningen

Ultimo 2015 heeft OFW voor € 24,0 miljoen aan zogeheten basisrenteleningen opgenomen. Zie voor toelichting van 

de basisrenteleningen hetgeen hiervoor onder de leningenportefeuille is opgenomen.

Renterisico bij herfinanciering

Het rente- en looptijdenbeleid van OFW is erop gericht jaarlijks niet meer dan 15 procent renterisico bij herfinancie-

ring te lopen. De geldende norm van het Waarborgfonds is eveneens 15 procent van de restant hoofdsom van de 

leningen bij aanvang van het jaar. Het renterisico (in % van de restant hoofdsom aan het begin van het jaar) wordt 

berekend als de som van:

• het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met

• de restant hoofdsom van rentetypisch langlopende financiering die in een jaar een renteaanpassing krijgen, en

• de restant hoofdsom van rentetypisch kortlopende financiering (zijnde variabel rentende leningen) die in een jaar 

minimaal één renteaanpassing krijgen en rekening houdend met de rentederivaten.

Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er als volgt uit:

Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 11,8 procent in 2017. Hiermee blijft het risico onder het 

gestelde maximum van 15 procent per jaar. Indien de rente per 31 december 2015 met 1% zou stijgen, waarbij alle 

andere variabelen constant blijven, zal de rentelast met € 2,6 miljoen (2014: € 2,6 miljoen) stijgen. 
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Tegenpartijrisico

Het tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en hierdoor haar verplichtingen niet meer kan 

nakomen. De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit de volgende instellingen:
Leningen kredietinstellingen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 36%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 49%
Overige bankinstellingen (alleen Nederlands) 9%
Financiële instellingen (niet zijnde banken) 6%
Totaal 100%

Valutarisico

OFW is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s.

Prijsrisico

OFW heeft geen beleggingen en loopt derhalve geen prijsrisico.

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij de NV Bank Nederlandse Gemeen-

ten en Nederlandse Waterschapsbank NV. De NV Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor overheden 

en instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn 

uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, 

provincies en een hoogheemraadschap. Nederlandse Waterschapsbank NV is een financiële dienstverlener voor de 

overheidssector. Alle aandelen van de bank zijn in handen van overheden. Het tegenpartijrisico (het risico dat een 

tegenpartij zijn geld opeist bij een faillissement van deze partij) is hiermee gemitigeerd.

Reële waarde

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals leningen u/g, vorderingen, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de schulden/leningen aan 

overheid en kredietinstellingen bedraagt ultimo 2015 € 309,5 miljoen en is daarbij gebaseerd op de kasstromen van 

de leningenportefeuille (exclusief interestderivaten) gebruikmakend van de actuele rentes.

De reële waarde van de effectieve renteswaps per 31 december 2015 bedraagt € 9,1 miljoen negatief (2014: € 10,8 

miljoen negatief) en is opgenomen in punt 11 Financiële instrumenten. 

De reële waarde van de overige langlopende schulden (w.o. de terugkoopverplichting inzake verkocht onder voor-

waarden) benadert de boekwaarde ervan.

 

Investeringsverplichtingen

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot een 

bedrag van € 2,2 miljoen.

12 nIet In de Balans opgenomen aCtIva en verplIChtIngen
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Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2015 € 9,4 miljoen (2014:€ 9,5 mil-

joen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85 %

(2014: 3,85%) over het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele hoofd-

som en voor collegiale financiering. Dit obligo is opeisbaar indien blijkt dat het totale garantievermogen van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken. Het 

WSW heeft onderzoek uitgevoerd naar de liquiditeitsrisico’s samenhangend met door woningcorporaties gehouden 

derivatenportefeuilles. Bij een aantal corporaties is vastgesteld dat zij niet beschikken over voldoende buffers om 

margin calls als gevolg van een eventuele rentedaling op te kunnen vangen. Onzeker is thans of dit risico zal leiden 

tot aanspraken op het WSW en hierdoor het obligo opeisbaar kan worden.

Borgstelling

De langlopende schulden per 31 december 2015 van OFW zijn voor een bedrag van € 251,8 miljoen (2014:  € 257,1 

miljoen) geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Hypothecaire verplichtingen

Tot meerdere zekerheid van een geldlening van € 1,6 miljoen is een recht van hypotheek verstrekt. 

Leaseverplichtingen

De Warmte-Koude-Opslaginstallaties van de appartementengebouwen de WoonArk en de Tas zijn geleased bij ABN-

Amrolease. De maandelijkse leasetermijn voor de WoonArk bedraagt € 12 en voor de Tas € 5. De looptijd van de 

beide leaseverplichtingen is nog circa 8 jaar.

Alle opbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland.

13.1 huuropBrengsten

      2015 2014
Netto huur 32.381 31.660
Derving wegens leegstand -452 -397

31.929 31.263
Huurderving in % van de netto huur 1,4% 1,3%
Huurachterstand in % van de netto huur 1,1% 1,5%

De netto huur is per 1 juli 2015 verhoogd met gemiddeld 2,4 % (2014: 3,9%).

13.2 opBrengsten serVicecontracten

      2015 2014
Opbrengsten servicecontracten 730 761
Derving wegens leegstand en oninbaarheid 0 0

730 761

13 BedrIjfsopBrengsten
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13.3 netto Verkoopresultaat Vastgoedportefeuille

      2015 2014
Verkoopresultaat bestaand bezit 3.648 1.735
Verkoopresultaat koopprojecten 0 0

3.648 1.735

Verkoopresultaat bestaand bezit
Netto-verkoopopbrengst bestaand bezit 6.955 3.595
Boekwaarde bestaand bezit -3.307 -1.860

3.648 1.735

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit:

• woningen en garages

• deel gezondheidscentrum

75

1

44

1

13.4 oVerige BedrijfsopBrengsten

      2015 2014
Vergoeding Warmte-Koude-Opslag/duurzame 

stroom 179 183
Glasverzekering/fonds huurdersonderhoud 53 115
Overige vergoedingen 230 508

462 806

14.1 afschrijVingen op materiële Vaste actiVa en Vastgoedportefeuille

      2015 2014
Sociaal vastgoed in exploitatie 7.396 7.465
Commercieel vastgoed in exploitatie 292 319
Onroerende en roerende zaken ten dienste van 

exploitatie 498 532
8.186 8.316

14.2 oVerige waardeVeranderingen Van materiële Vaste actiVa en Vastgoedportefeuille

      2015 2014
Waardevermindering/terugname waardevermindering sociaal vastgoed in exploitatie -4.829 2.724
Waardevermindering/terugname waardevermindering commercieel vastgoed in exploi-

tatie

-103 -218

Waardevermindering/terugname waardevermindering vastgoed in ontwikkeling be-

stemd voor eigen exploitatie 0 -1.043
Dotatie/vrijval voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen -369 1.644

-5.301 3.107

14 BedrIjfslasten
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14.3 lonen en salarissen

De posten lonen en salarissen betreft voor € 119 (2014: € 96) ingehuurd personeel.

Personeelsbestand

Per 31 december 2015 bedroeg het aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij OFW, omgere¬kend naar 

volledige mensjaren 47,3 (31-12-2014: 45,3). Deze personeelsomvang is als volgt onder te verdelen naar verschil-

lende teams:
2015 2014

Directie 1,0 1,0
Management 5,0 4,9
Secretariaat 2,4 2,4
Projecten 5,0 5,0
Finance 3,4 2,8
ICT 1,7 2,0
Algemene ondersteuning 2,2 1,5
Klant Contact Centrum 5,1 5,1
Serviceonderhoud 15,2 14,3
Wonen 6,3 6,3

47,3 45,3

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

14.4 pensioenlasten

De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze pensioenregeling betreft een 

voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aan-

spraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte 

laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding 

toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De pensioenregeling wordt volgens de Pensi-

oenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst.  De verplichting van OFW bestaat uit de door het door het 

pensioenfonds SPW vastgestelde premies. Ultimo 2015 bestaat er geen latente verplichting of vordering aan het 

pensioenfonds.

Per 31 december 2015 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 109% (31 december 2014: 114%). De ge-

schatte dekkingsgraad is de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening 

pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB. Het minimum vereist eigen vermogen (dekkingsgraad) 

volgens DNB is 105%. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen.

14.5 onderhoudslasten

2015 2014
Reparatieonderhoud 762 745
Verhuisonderhoud 822 763
Preventief onderhoud 631 639
Planmatig onderhoud 1.762 2.057

3.977 4.204
Reeds verantwoord onder personeelskosten -651 -651

3.326 3.553
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14.6 Bijzondere waarderVeranderingen Van Vlottende actiVa

      2015 2014
Grond- en ontwikkelposities 0 866

0 866

14.7 oVerige Bedrijfslasten

2015 2014
Zakelijke lasten 1.397 1.365
Overige lasten 4.470 5.422

5.867 6.787

Zakelijke lasten:
Belastingen 1.258 1.227
Verzekeringen 103 102
Contributie landelijke federatie 36 36

1.397 1.365

Overige lasten:
Huisvestingskosten 135 133
Automatiseringskosten 403 427
Overige personeelskosten 238 236
Kosten Autoriteit Woningcorporaties 13 0
Toezichtkosten 79 66
Heffing bijzondere projectsteun 0 929
Verhuurdersheffing 2.368 2.033
Energiekosten 323 347
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 80 153
Advies- en controlekosten 165 170
Kosten vervoermiddelen 78 82
Overige kosten werkorganisatie 400 424
Diverse bedrijfslasten 188 422

4.470 5.422

2015 2014
Waardeveranderingen Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden -20 -5
20 -5

15 nIet gerealIseerde waarveranderIngen 
     vastgoedportefeuIlle
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16.1 andere renteBaten en soortgelijke opBrengsten

2015 2014
Geactiveerde rente vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen

exploitatie 0 0
Rente op uitgezette middelen 2 12

2 12

16.2 waardeVeranderingen Verplichtingen uit hoofde Van onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

2015 2014
Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende za-

ken verkocht onder voorwaarden 16 4

16.3 rentelasten en soortgelijke kosten

2015 2014
Rente langlopende schulden 10.118 10.426
Rente kortlopende schulden 1 0
Kosten borgstelling WSW 47 43

10.166 10.469

Stichting Oost Flevoland Woondiensten vormt samen met OFW Holding BV, OFW Vastgoed Beheer BV en OFW Pro-

jectontwikkeling BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van 

de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige 

verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten. 

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25 procent (2014: 25%). 
2015 2014

Mutatie latente belastingen
• Mutatie tijdelijke verschillen 47 68
• Verliescompensatie 104 5.355
• Mutatie latentie waardeverschil woningverkopen 1.555 0

1.404 5.287

16 fInanCIële Baten en lasten

17 BelastIngen
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De acute belastingen over het boekjaar is als volgt bepaald:
Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening 10.803
• Waardeveranderingen -5.301
• Afschrijvingen 4.858
• Verkoopresultaat bestaand bezit -3.020
• Vrijval herfinancieringspremie -159
• Modernisering aan te merken als onderhoud -6.544
• Fiscale onderhoudsvoorziening -58
• Verschil marktwaarde-nominale waarde leningen -184
• Waardemutatie V.O.V. woningen 4
Totaal permanente en tijdelijke verschillen 10.404

Belastbaar bedrag 399
Af: Energie-investeringsaftrek 0
Bij: Aftrekbeperking algemene kosten 8
Bij: Saneringssteun 0
Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar 407

Acute belastingen boekjaar 92
Aanpassingen belastingen voorgaand jaar 12
Verrekening met cumulatieve verliezen voorgaande jaren -104
Belasting 0

Na verliesverrekening resteert ultimo 2015 € 20.941 als verrekenbaar verlies met toekomstige winsten.

Het totaalbedrag van de verrekenbare verliezen is als volgt opgebouwd:

2010    7.727

2011    7.103

2012    6.111

Totaal  20.941

De definitieve aanslagen vennootschapsbelasting tot en met 2012 zijn opgelegd. 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.1 van de toelichting.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen OFW, haar deelnemingen en 

hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voor-

gedaan op niet zakelijke grondslag.

18 resultaatdeelnemIngen

19 transaCtIes met verBonden partIjen
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enkelVoudige Balans per 31 decemBer 2015
In duizenden euro’s, na resultaatbestemming
Activa 2015 2014
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie 269.660 273.113
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploi-

tatie 7.731 4
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie 2.571 2.604
279.962 275.721

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie 7.093 5.978
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.981 2.258

9.074 8.236
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 20 102 223
Latente belastingvorderingen 7.327 5.908
Leningen u/g 438 1.390

7.867 7.521
Totaal vaste activa 296.903 291.478

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop 416 571
Overige voorraden 549 625

965 1.196

Vorderingen
Huurdebiteuren 416 520
Vorderingen op groepsmaatschappijen 332 675
Overige vorderingen 781 288
Overlopende activa 418 184

1.947 1.667
Liquide middelen 3.308 3.884
Totaal vlottende activa 6.220 6.747

Totaal activa 303.123 298.225
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Passiva 2015 2014
Eigen vermogen 21
Overige reserves 34.090 21.883

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstruc-

tureringen 774 2.788
Voorziening intercompany-transacties 22 0 698
Voorziening latente belastingverplichtingen 1.069 1.054

Totaal voorzieningen 1.843 4.540

Langlopende schulden
Schulden / leningen kredietinstellingen 231.589 242.784
Verplichting uit hoofde van Onroerende zaken ver-

kocht onder voorwaarden 2.037 2.318
Overige schulden 4.031 4.216

Totaal langlopende schulden 237.657 249.318

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 21.770 14.359
Schulden aan leveranciers 1.060 1.143
Schulden aan groepsmaatschappijen 33 134
Belastingen en premies sociale verzekeringen 881 357
Overlopende passiva 5.789 6.491

Totaal kortlopende schulden 29.533 22.484

Totaal passiva 303.123 298.225
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enkelVoudige winst- en Verliesrekening oVer 2015
In duizenden euro’s 2015 2014
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten 31.619 30.871
Opbrengsten servicekosten 725 756
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 3.648 1.735
Geactiveerde productie eigen bedrijf 15 36
Overige bedrijfsopbrengsten 497 576
Som der bedrijfsopbrengsten 36.504 33.974

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa en vast-

goedportefeuille 8.033 8.113
Overige waardeveranderingen van materiële vaste 

activa en vastgoedbeleggingen -5.301 3.107
Lonen en salarissen 2.312 2.203
Sociale lasten 327 344
Pensioenlasten 372 400
Onderhoudslasten 3.253 3.501
Leefbaarheid 88 52
Lasten servicecontracten 621 645
Bijzondere waardeverandering van vlottende activa 0 546
Overige bedrijfslasten 5.807 6.528
Som der bedrijfslasten 15.512 25.439
Bedrijfsresultaat (transporteren) 20.992 8.535

Niet- gerealiseerde waardeveranderingen vast-

goedportefeuille -20 -5

Financiële baten en lasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 

behoren en van effecten 0 39
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 31 22
Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 17 4
Rentelasten en soortgelijke kosten -10.102 -10.397
Totaal financiële baten en lasten -10.054 -10.332

Resultaat uit gewone bedrijfs-uitoefening vóór 

belastingen 10.918 -1.802
Belastingen 1.410 5.180
Resultaat deelnemingen -121 -243
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

na belastingen 12.207 3.135
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toelichting Behorende tot de enkelVoudige jaarrekening 2015
Algemeen 

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015 van OFW. 

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn toege-

licht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de gecon-

solideerde balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van het volgende:

Financiële instrumenten

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische vorm.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogens-

waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van OFW. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarbij worden tevens 

andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van 

de netto-investering in de deelneming. Wanneer Woningcorporatie OFW geheel of ten dele instaat voor schulden 

van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) 

tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang 

van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte 

voorzieningen voor oninbaarheid.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en ver-

volgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Schulden aan groepsmaatschappijen

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen omvat het aandeel van de stichting Oost Flevoland Woondiensten in de resultaten van 
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deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Oost Flevoland 

Woondiensten en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt 

voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Deelnemingen in groeps-

maatschappijen

Leningen u/g

Stand per 1 januari 2015 223 1.390

Mutaties in het boekjaar:
• verstrekkingen 148
• aflossingen -1.100
• resultaat deelnemingen -121
Saldo -121 -952
Stand per 31 december 2015 102 438

Stichting OFW staat aan het hoofd van de Groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:
Naam Vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal

%
Deelnemingen in groepsmaat-

schappijen (volledig opgenomen 

in consolidatie)
OFW Holding BV Dronten 100%
OFW Vastgoed Beheer BV Dronten 100%
OFW Projectontwikkeling BV Dronten 100%

  

De overige leningen u/g voor een bedrag van € 438 zijn verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisves-

ting ten behoeve van startersleningen. Gedurende de eerste drie jaar wordt geen rente vergoed. Deze leningen 

hebben een langlopend karakter.

Overige reserves
Stand 1 januari 2015 21.883
Mutaties in het boekjaar:
• Resultaat boekjaar 12.207
Stand per 31 december 2015 34.090

20 fInanCIële vaste aCtIva

21 eIgen vermogen
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Stand 1 januari 2015 698
Mutaties in het boekjaar:
• Vrijval in verband met overdracht -698
Stand per 31 december 2015 0

De voorziening intercompany-transacties is in 2015 vrijgevallen in verband met de overdracht van bedrijfspanden 

van OFW Vastgoed Beheer BV aan Stichting Oost Flevoland Woondiensten. Dit is hierna toegelicht onder punt 24 

(transacties met verbonden partijen.

Fiscale eenheid

De stichting vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van vennoot-

schapsbelasting en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoor-waarden aansprakelijk 

voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

In 2015 heeft stichting Oost Flevoland Woondiensten bedrijfsruimten van OFW Vastgoed Beheer BV voor de boek-

waarde van € 3.077 overgenomen. De actuele waarde van deze panden op het moment van overdracht bedroeg 

€ 3.453. Vanwege het feit dat de overdracht binnen de groep plaatsvond, heeft de overdracht tegen boekwaarde 

plaatsgevonden.

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in het boekjaar ten laste 

van Oost Flevoland Woondiensten en groepsmaatschappijen gekomen voor:
2015 2014

Bestuurders 170 176
Commissarissen en voormalige commissarissen 66 55

236 231

Het bedrag van bestuursbezoldiging is € 170 (2014: € 176). 

23 nIet In de Balans opgenomen aCtIva en verplIChtIngen

24 transaCtIes met verBonden partIjen

22 voorzIenIng InterCompany-transaCtIes

25 BezoldIgIng Bestuurders en CommIssarIssen
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Met ingang van 1 januari 2013 is de voormalige Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinko-

mens (WOPT) gewijzigd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De bezoldiging volgens de WNT van de directeur-bestuurder ligt boven de norm van bezoldigingsklasse E (maximum 

€ 130.600). Zij maakt gebruik van de overgangsregeling van de WNT. Na vier jaar, gerekend vanaf 1 januari 2014, 

wordt de beloning in drie jaar teruggebracht naar het dan van toepassing zijnde normbedrag.

De bezoldiging volgens de WNT van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen ligt in 2015 niet 

boven de norm van respectievelijk 15% en 10% van bezoldigingsklasse E. 

De informatie in het kader van de WNT (bedragen exclusief BTW) is als volgt:
Naam Functie Datum in 

dienst

Deeltijd-

factor

Beloning Sociale 

verzeke-

ringspre-

mie

Belast-

bare 

onkosten-

vergoe-

ding

Voorzie-

ning be-

taalbaar 

op termijn

Uitkering 

wegens 

einde 

dienstver-

band
Mevr. G.N. 

Sweringa

Directeur-

bestuur-

der

1-1-1997 1 133 - - 28 n.v.t.

Mevr. L.M. 

Bouwmeester- 

den Broeder

Voorzitter 

RvC

1-1-2011 n.v.t. 15 - - - n.v.t.

De heer H.L. 

van Boven

Lid RvC 1-1-2010 n.v.t. 10 - - - n.v.t.

Mevr. M.J.A. 

Visser

Lid RvC 1-7-2012 n.v.t. 10 - - - n.v.t.

De heer P.H.M. 

Huijsmans

Lid RvC 1-1-2014 n.v.t. 10 - - - n.v.t.

De heer A.J. 

Kerkvliet

Lid RvC 1-1-2014 n.v.t. 10 - - - n.v.t.

De bezoldiging volgens de WNT-norm van de directeur-bestuurder bedroeg in 2014:

• beloning € 136

• voorziening betaalbaar op termijn € 31
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2015 2014
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
Resultaat OFW Holding B.V. -121 -243

-121 -243

De volgende honoraria van Deloitte Accountants BV/KPMG Accountants NV zijn ten laste gebracht van de Oost 

Flevoland Woondiensten, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander 

zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Deloitte

Accountants B.V./

KPMG Accoun-

tants N.V.

KPMG 

Accountants N.V.

2015 2014
Onderzoek van de jaarrekening 48 37
Andere controleopdrachten 10 22
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0
Andere niet-controlediensten 0 0

58 59

Dronten, 20 april 2016

Directeur-bestuurder

Mevrouw ir. G.N. Sweringa 

26 resultaatdeelnemIngen (na BelastIngen)

27 honorarIa van de aCCountant
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overIge gegevens 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. De stichting Oost Flevoland Woondiensten 

stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt. Het positieve resultaat ad € 10.652 is toegevoegd aan de 

overige reserves. 

 










