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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 ILT / Autoriteit 

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

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

(persbericht, website, Facebook, e-nieuwsbrief) en een bewonersavond wordt gecommuniceerd 

over de jaarresultaten. 

 

Link naar Pdf-bestand 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. Sommige belanghouders, 

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

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

Voor u ligt het jaarverslag (bestuursverslag, volkshuisvestingsverslag en jaarrekening) over 2016. 

We leggen hierin verantwoording af aan de samenleving en onze belanghouders over: 

 

 onze activiteiten en resultaten op de voorgenomen acties uit de begroting 2016 (in relatie tot 

de doelstellingen uit ons beleidsplan).  

 de besteding van de middelen, het overleg met belanghouders, de ingezette financiële 

instrumenten en het gevoerde beleid inzake risicobeheersing.  

 

Daarnaast verantwoordt de Raad van Commissarissen over de uitvoering van zijn 

werkzaamheden gedurende het jaar.  

 

 In Hoofdstuk 1 leest u ‘Over Oost Flevoland Woondiensten’ (wie we zijn, waar we voor staan, 

over onze missie en beleidsdoelstellingen). Hoofdstuk 2 is de inleiding. 

 In de hoofdstukken 3 t/m 7 rapporteren we (per beleidsthema) over de doelstellingen, 

begrotingsacties en overige kernactiviteiten in 2016. 

 Hoofdstuk 8 betreft de verklaring van het bestuur. 

 Het jaarverslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen in hoofdstuk 9. 

 De jaarrekening is te raadplegen in hoofdstuk 10,  gevolgd door de ‘Overige gegevens’ in 

hoofdstuk 11.  
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VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG / BESTUURSVERSLAG 
 

1. Over Oost Flevoland Woondiensten 
 

Wie zijn we? 

Wij zijn (de enige) woningcorporatie in de energie-neutrale gemeente Dronten (Flevoland). We 

zijn opgericht in 1969 en hebben nu zo’n 4.400 woningen (+ studentenwoningen en 

zorgeenheden; totaal zo’n 4.900 verhuureenheden). We vinden leefbaarheid, sturen op 

woonlasten en duurzaamheid belangrijk. We staan bekend als een ‘groene’ corporatie en hebben 

ons maatschappelijke beleid hoog in het vaandel. We betrekken de Huurders Belangen 

Vereniging (HBV), gemeente en andere belanghouders actief bij de ontwikkeling en uitvoering 

van ons beleid. 

 

Onze missie: We bieden een kansrijke woon- en leefomgeving in de  

gemeente Dronten voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de vrije 

marktsector kunnen voorzien. 

 

Waar staan we voor? 

 We zetten ons in voor een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten, waarin 

mensen prettig samenleven en waar het rijk- of arm-zijn niet doorslaggevend is voor de 

mogelijkheden die ze krijgen. Onze kernkwaliteiten zijn ontwikkelen, bouwen, verhuren, 

beheren en een solide maatschappelijke, lokale verankering. 

 Onze eerste aandacht gaat uit naar die mensen die op de Dronter woningmarkt niet in hun 

eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. 

 Voor mensen uit de gemeente Dronten, die niet in staat zijn om het wonen zelf vorm te 

geven, zorgen we samen met onze professionele netwerkpartners voor een sluitend vangnet. 

 We verrichten ons werk vanuit een duurzame maatschappelijke opdracht en met 

maatschappelijk kapitaal. We hanteren daarbij duurzame besluitvorming door vraagstukken 

steeds vanuit 3 invalshoeken te benaderen: sociaal-cultureel, ecologisch en 

bedrijfseconomisch (people, planet, profit). Ons werk draagt altijd bij aan de vierde ‘p’: onze 

missie (‘purpose’). 

 

Belangrijke uitgangspunten zijn onder andere: 

o We gaan voor een tevreden klant. We zijn dienstverlenend en benaderbaar; 

o We zetten graag mensen in hun kracht; 

o De processen zijn op orde en we bieden maatwerk bij unieke klantvragen; 

o Ons streven is ons werk “in één keer goed” te doen; 

o We zijn een lerende organisatie en willen continu verbeteren; 

o We werken graag samen; 

o We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We zijn transparant; 

o We vertalen ons beleid in concrete maatregelen en voeren het uit; 

o We gaan voor goede kwaliteit met oog voor efficiency. 

 

Beleidsdoelstellingen 

Onze missie en daarvan afgeleide ambities en doelstellingen voor de periode 2012 t/m 2017 zijn 

vastgelegd in ons beleidsplan ('Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen, 2012-2017’). 

Jaarlijks stellen we (met als basis het beleidsplan en financiële meerjarenprognose) een 

begroting op en verantwoorden we er op in het jaarverslag. Zie www.ofw.nl.  

  

https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/7_Publicaties/4_Beleidsinformatie/Beleidsplan_2012-2017.pdf
http://www.ofw.nl/
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2. Inleiding 
 

2.1 Belangrijke thema’s & mijlpalen 

De belangrijkste thema’s / mijlpalen in 2016 waren: 

 We hebben Prestatieafspraken gesloten voor 2017 met de gemeente Dronten en de 

Huurders Belangen Vereniging. Deze zijn mede gebaseerd op de gemeentelijke Woonvisie 

(2016). Deze afspraken zijn samen met het woningmarktonderzoek dat we in 2016 samen 

met de gemeente hebben gedaan een mooie basis voor de toekomst! 

 Uit de Leefbaarheidsmonitor 2016 (gemeente/OFW) blijkt dat bewoners over het algemeen 

tevreden zijn over hun buurt (gemiddeld een 7,6). 

 Eind 2016 hebben gemeente, Aeres Hogeschool en OFW de intentie uitgesproken om in 2017 

50 nieuwe studentenwoningen te bouwen op de Aeres campus. 

 Minister Blok was aanwezig om de feestelijke opleveringshandeling te verrichten van de 

modernisering van de 137 Chaletwoningen in Dronten. 

 We ontvingen de Duurzaam Bouwen Award voor het langjarig en met een integrale blik 

werken aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. 

 Uit de Aedes Benchmark blijkt dat onze woningen landelijk het laagste daadwerkelijke 

gasverbruik hebben. 

 We zijn gestart met de proef voor het plaatsen van zonnepanelen op OFW-woningen. 

Hiervoor hadden zich 100 huurders aangemeld. In 2016 zijn op ruim 60 woningen 

zonnepanelen geplaatst.  

 We hebben aansluitend verhuren ingevoerd. Het voordeel voor de nieuwe huurder is o.a. 

dat hij met de opzichter door de woning loopt en zo weet wat er nog gaat gebeuren en 

wanneer de woning opgeleverd wordt. Ons voordeel is daarnaast dat er minder 

frictieleegstand is (tijd dat een woningen tussen twee verhuringen in leegstaat).  

 Onze klanten waarderen de dienstverlening (Aedes Benchmark: 7,1 in 2014, 7,5 in 2015 

en 7,7 in 2016 en KWH-label 7,6 in 2014, 7,8 in 2015 en 7,9 in 2016). Uit imago-onderzoek 

onder huurders (2016) blijkt een positief imago. Uit de NOS-enquête (2016) blijkt dat OFW 

landelijk het beste scoort op het onderhoud van de woningen. 

 We zijn een proef gestart met een sociaal wijkbeheerder in de buurt. 

 We hebben gewerkt aan het realiseren van de (forse) taakstelling voor de gemeente voor 

het huisvesten van statushouders. We hebben 66 personen gehuisvest, maar de 

taakstelling niet geheel kunnen realiseren (dit kwam onder andere door technische 

problemen bij het Rijk bij de koppeling van de vergunninghouder aan de gemeente, zie 

verder het hoofdstuk: ‘Alle doelgroepen onder dak’). 

 We hebben het aantal ontruimingen vanwege huurachterstand / sociale overlast kunnen 

beperken tot 3. Dit is het gevolg van de goede samenwerking met Maatschappelijke 

Dienstverlening Flevoland / partners in de Dronter Koers en ons sociale incassobeleid. 

 We hebben een nieuw woonruimteverdeelsysteem geïntroduceerd: woningzoekenden 

kunnen zelf actief zoeken naar een woning en reageren op een breder aanbod. 

 We hebben aan leerlingen van diverse opleidingen een stageplaats kunnen bieden (19 

stages en 8 leerlingbouwplaatsen). 

 We hebben verder gewerkt aan de implementatie nieuwe Woningwet en Governancecode 

(zie verder paragraaf ‘Good governance’ en ‘Jaarverslag RvC’). 

 Aedes Benchmark: onze bedrijfslasten per woning zijn 11% lager dan het landelijk 

gemiddelde (€ 853,- OFW € 757,-).  
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2.2 Financieel resultaat 

Positieve resultaten 

De jaarrekening 2016 laat over de hele linie positieve resultaten zien. Dit wordt sterk beïnvloed 

door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat. Het kwantitatieve effect van de 

marktwaardeontwikkeling op het resultaat over 2016 is € 15,7 miljoen. 

Het resultaat is ook positief beïnvloed doordat we meer bestaande huurwoningen (45) dan 

begroot (25) verkocht hebben (en tegen een hogere gemiddelde verkoopprijs dan begroot). Ook 

hebben we 55 garages en een perceel grond (De Voor) verkocht. In de paragraaf ‘Gezonde 

financiële basis’ van dit jaarverslag en in de jaarrekening leest u meer over onze financiële positie  

eind 2016.  

 

Marktwaarde bezit 

Op basis van de nieuwe Woningwet hebben we de marktwaarde van ons bezit (in verhuurde 

staat) in beeld moeten brengen. De resultaten en het Eigen Vermogen nemen door deze 

stelselwijziging aanzienlijk toe. Gebleken is dat de marktwaarde in 2016 een zeer forse stijging 

kent ten opzichte van 2015 (dit komt doordat de berekeningswijze van de exit yield (eindwaarde) 

in 2016 ten opzichte van 2015 ingrijpend is gewijzigd). De vraag is of dit een goed beeld geeft. Het 

blijkt landelijk een onderwerp van discussie te zijn. Meer hierover in het financiële deel van de 

jaarstukken. 

 

Verbetering schuldenpositie 

Een belangrijk uitgangspunt voor de begroting 2016 (en meerjarenprognose) is de realisatie van 

het in 2013 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 2016 verder verbeterd. We lopen duidelijk voor op 

hetgeen in de planning van het Verbeterplan is opgenomen. 

 

Financieel gezond 

Een verplichting uit de Woningwet is dat corporaties hun woningbezit / activiteiten scheiden in 

twee categorieën: DAEB (dienst algemeen economisch belang) bezit (waaronder de sociale 

huurwoningen) en niet-DAEB bezit (bedrijfsruimtes (waaronder twee gezondheidscentra), 

garages, huurwoningen boven de liberalisatiegrens, VvE-beheer). Ons niet-DAEB-deel is van 

beperkte omvang (2%). De essentie is dat beide categorieën financieel gezond moeten zijn en 

blijven. We hebben daartoe in 2016 een (ontwerp) voorstel voor de scheiding en een 

meerjarenbegroting en Wensportefeuille voor tien jaar opgesteld waaruit blijkt dat dit het geval 

is. In 2017 dienen we, op basis van de jaarrekening 2016, een definitief voorstel in bij de 

Autoriteit woningcorporaties.  

 

2.3 Vooruitblik 

 Ook het komende jaar gaan we in overleg met de gemeente Dronten en Huurders Belangen 

Vereniging om te komen tot Prestatieafspraken (voor 2018) en geven we uitvoering aan de 

prestatieafspraken voor 2017. 

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

belanghouders, een nieuw ondernemingsplan op.  

 Een onafhankelijke commissie heeft begin 2017 een visitatie uitgevoerd om zo onze 

maatschappelijke prestaties te beoordelen. We gaan aan de slag met de aanbevelingen die 

de commissie doet. Dit is onder andere input voor ons nieuwe ondernemingsplan. 

 De laatste grote moderniseringen in ons woningbezit zijn de 95 woningen in de Greente-

Zuid en vervolgens 48 woningen in Spelwijk in Swifterbant. In 2017 ronden we De Greente-

Zuid af en starten we met de uitvoering van de 48 woningen in Spelwijk. Na afronding van de 

Greente-Zuid voldoen we aan het Convenant energiebesparing huursector (ruim voor de 

gestelde datum, 2020)  
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 We realiseren appartementen in een voormalig kantoorpand in Dronten en bouwen 

nieuwe studentenhuisvesting. 

 We werken verder aan de uitvoering van ‘Energieneutraal in 2050’ waaronder het plaatsten 

van zonnepanelen op woningen. 

 We hebben aandacht voor de betaalbaarheid bij het opstellen van het huurbeleid, waarbij 

we rekening houden met de huursombenadering die geldt vanaf 2017. We evalueren ook 

het ‘passend toewijzen’ van sociale huurwoningen. 

 We gaan verder met de uitvoering van ons asbestbeleid. 

 Samen met de gemeente gaan we aan de slag met de uitkomsten van de 

Leefbaarheidsmonitor 2016. 

 We monitoren de effecten van ons nieuwe woonruimteverdeelsysteem. 

 We werken verder aan onze digitale dienstverlening (zo hebben we (sinds maart 2017) een 

nieuwe website in gebruik) en vervangen we ons primaire ICT-systeem (dit zal veel van de 

organisatie vragen). 

 Voor 2017 verwachten we een zeer beperkte stijging van de huuropbrengsten als gevolg van 

de doorberekende huurverhoging. Het aantal verkochte woningen zal naar verwachting lager 

zijn dan in 2016 (we gaan uit van 30 verkochte woningen in 2017). De bedrijfslasten zullen 

naar verwachting vrijwel gelijk blijven ten opzichte van 2016. 

 

2.4 Bestuursbesluiten 

Overzicht belangrijkste bestuursbesluiten 2016 

Aanbodmodel als woonruimteverdeelsysteem 

Verkoop / aankoop woningen 

Aanpassing budget modernisering Greente Zuid (i.v.m. mogelijke aankoop woningen) 

Beleid aanpak asbest 

Vervanging ERP systeem + nieuwe website 

Het bod (overzicht van voorgenomen activiteiten) op de gemeentelijke Woonvisie 

Actualiseren bevoegdhedenmatrix 

Jaarverslag/jaarrekening 2015 

Huurbeleid 2016 

Aanbesteding en opdrachtverstrekking 80 individuele PV systemen t.b.v. OFW-woningen 

Statutenwijziging (stichting + BV’s) in het kader van de Woningwet 

Juridische fusie OFW Holding BV en OFW Vastgoedbeheer BV 

Wijziging Treasury statuut (o.a. in lijn brengen met Woningwet) 

Wijziging Toetsingskader voor Investeringen (o.a. in lijn brengen met Woningwet) 

Reglement Financieel Beleid en Beheer 

Wensportefeuille 

Aankoop grond onder studenteneenheden Warmonderhof te Dronten 

Voorrangsregeling woningzoekenden 

Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2026 

Moderniseringsproject 48 woningen Spelwijk (go/no-go) in Swifterbant 

Realisatie appartementen in kantoorgebouw aan de Morinel te Dronten 

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB- en niet-DAEB-activiteiten 

Prestatieafspraken RvC-bestuurder 2017 

Treasuryjaarplan en -maatregelen 2017 

Aannemersselectie planmatig onderhoud 2017 

Ontwikkeling/realisatie 50 studentenkamers Aeres Hogeschool (Agri-park, Dronten) 
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3. Alle doelgroepen onder dak 
 

3.1 Voldoende woningaanbod in de gemeente Dronten 

Wachttijden 

Doelstelling beleidsplan: OFW heeft woningen beschikbaar voor woningzoekenden binnen een 

wachttijd van maximaal 2 jaar. 

We hebben de ambitie om voldoende woningaanbod te hebben in de gemeente Dronten voor 

mensen die behoren tot de primaire doelgroep. Een 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 woningzoekenden is goed. Directe 

beschikbaarheid impliceert leegstand. Een ruime huurmarkt trekt 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 2014 

Wachttijd 

Dronten 2015 

Wachttijd 

Dronten 2016 

Eengezinswoning Centrum 18-24 maanden 18-24 maanden 18-24 maanden 

Noord 12-24 maanden 18-24 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 12-18 maanden 18-24 maanden 

Seniorenwoning Centrum > 24 maanden > 24 maanden > 24 maanden 

Noord > 24 maanden > 24 maanden > 24 maanden 

De Boeg 12-18 maanden 6-12 maanden 6-12 maanden 

De Fazant Onbekend > 24 maanden > 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 

Tweekamer 

woning 

  12-18 maanden 12-18 maanden 

Kamer  0-6 maanden 0-6 maanden 0-6 maanden 

 

De wachttijden zijn een gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Wanneer we alleen naar de 

wachttijd over 2016 kijken loopt de wachttijd voor een aantal wijken op. Dit is van toepassing 

voor eengezinswoningen in het centrum van Dronten, Dronten Noord en De Gilden. De wachttijd 

voor een seniorenwoning in wijk De Boeg en Zuid neemt ook toe. Oorzaak van deze stijging is de 

daling van het aantal verhuizingen in 2016 (327) ten opzichte van 2015 (376). 

Net als voorgaande jaren is de wachttijd voor een appartement in de wijken De Munten en De 

Gilden langer dan 24 maanden.  

 

De wachttijd voor een woning in Biddinghuizen en Swifterbant is gelijk gebleven met 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 2014 

Wachttijd  

Swifterbant 2015 

Wachttijd  

Swifterbant 2016 

Eengezinswoning 12-18 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden 

Seniorenwoning 6-12 maanden 18-24 maanden 18-24 maanden 

Appartement 6-12 maanden 6-12 maanden 6-12 maanden 

Tweekamer 

woning 

 6-12 maanden 6-12 maanden 

 

Type woning Wachttijd  

Biddinghuizen 2014 

Wachttijd Biddinghuizen 

2015 

Wachttijd 

Biddinghuizen 2015 

Eengezinswoning 12-18 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden 

Seniorenwoning 6-12 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden 

Appartement 6-12 maanden 6-12 maanden 6-12 maanden 

Tweekamer 

woning 

 6-12 maanden 6-12 maanden 

 

Trends / direct resultaat 

Op 1 januari 2017 is het totaal aantal inschrijvingen voor een woning 2.359. In 2016 is het aantal 

inschrijvingen gestegen met 25% ten opzichte van 2015. Oorzaak van deze stijging is de invoering 

van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem van OFW. Hiermee is het inschrijven voor nieuwe 

woningzoekenden makkelijker geworden. De inschrijving verloopt volledig digitaal. Daarnaast 

vindt er nu achteraf een controle plaats of een woningzoekende in aanmerking komt voor een 

woning, dit was vooraf.  

Kanttekening is dat 48% van de 2.359 woningzoekenden de inschrijving op 1 januari 2017 nog 

niet opnieuw had geactiveerd en dus niet (kan) reageren op een woning. Deze woningzoekenden 

worden in 2017 nog benaderd om dit alsnog te doen. Op 1 april 2017 had OFW 2.183 actieve 

inschrijvingen. 12,7% van deze 2.183 woningzoekenden reageert op woningen. 

 

 
 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ontwikkeling woningzoekenden 



 

Pagina | 12  

 

Het aantal nieuwe inschrijvingen in 2016 was 1.015. Het aantal nieuwe inschrijvingen is met 

31,6% gestegen ten opzichte van 2015. De grootste stijging heeft plaats gevonden in de maanden 

november en december, het moment waarop het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is 

ingevoerd.  

 

 
 

Nieuwe ‘voorrangsregeling’ opgesteld 

In zeer uitzonderlijke situaties verlenen we voorrang aan woningzoekenden die buiten hun 

schuld om op korte termijn woonruimte nodig hebben. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden 

en toetsingscriteria. Zeker daar waar het gaat om woningzoekenden met kinderen kan er sprake 

zijn van een maatschappelijk probleem. 

We hebben in 2016 een nieuwe voorrangsregeling opgesteld die we hebben afgestemd met de 

Huurders Belangen Vereniging (HBV) en gemeente. De regeling doet recht aan de belangen van 

zowel de regulier woningzoekenden als de woningzoekenden met een gerechtvaardigde 

voorrangswens. In 2016 hebben we vanaf de invoering van de voorrangsregeling in augustus 

2016 7 voorrangsverzoeken behandeld in de voorrangscommissie. 5 verzoeken zijn positief 

beoordeeld en hebben geleid tot een voorrangsverklaring. Allen hebben inmiddels passende 

woonruimte gevonden. 

 

Sociale huurwoningen 

Doelstelling beleidsplan: OFW heeft minimaal 4.300 en maximaal 4.500 sociale huurwoningen 

beschikbaar, bestaande uit verschillende woningtypen in de drie kernen. 

Per 1 januari 2017 heeft OFW 4.340 sociale huurwoningen. In 2016 zijn 45 huurwoningen 

verkocht aan particuliere kopers.  

 

Jaar 2016 

Sociale huurwoningen per 1 januari 4.382 

Verkoop woningen aan particuliere kopers 45 

Sloop 0 

Samenvoegingen appartementen Hogerhuis 1 

Aankoop (alleen sociale huurwoningen) 0 

Oplevering nieuwbouw sociale huur 0 

Totaal aantal sociale huurwoningen per 31 december  4.340 
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Op 31 december 2016 had OFW 16 huurwoningen met een huurprijs hoger dan de sociale 

huurgrens van € 710,68. Op 31 december 2015 waren dit 20 woningen. 

 

Trends / direct resultaat 

Ons reguliere woningbezit (exclusief verzorgingshuiseenheden) is als volgt opgebouwd. 

 
Naast dit reguliere bezit heeft OFW nog een aantal andere objecten: 

Object Aantal in 

2016 

Verzorgingshuiseenheden 76 

Studenteneenheden (op de campus Aeres hogeschool) 284 

Garages 56 

Gezondheidscentra 2 

Wooneenheden verhuurd aan een stichting voor (begeleid) zelfstandig 

wonen 

102 

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 540 

 

Met ingang van 1 januari 2017 heeft OFW de campus van de Aeres Hogeschool Dronten in eigen 

beheer. OFW oriënteert zich om de verhuur van de studentenkamers tijdelijk uit te besteden.  
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Verhuur aan primaire doelgroep 

Doelstelling beleidsplan: OFW verhuurt minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen per 

jaar aan mensen met een inkomen lager dan € 35.739 (prijspeil januari 2016). Maximaal 10% van de 

vrijkomende sociale huurwoningen per jaar verhuurt OFW aan mensen met een inkomen tussen € 

35.739 en € 39.874 (prijspeil januari 2016)  

Actie: We verhuren de vrijkomende sociale huurwoningen volgens de in de nieuwe Woningwet 

vastgestelde inkomensgrenzen (EU-inkomenstoets) 

Minimaal 80 procent van de huurovereenkomsten moet worden aangegaan met huishoudens 

met een inkomen lager dan 35.739 euro (prijspeil 2016), 10 procent mag worden verhuurd aan 

huishoudens met een inkomen tussen 35.739 en 39.874 euro. De overige 10 procent is vrije 

toewijzingsruimte. 

 

In 2016 hebben we 96 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan de 

primaire doelgroep (3,4 procent aan huurders met een inkomen tussen 34.911 en 38.950 euro en 

0,6% in de vrije toewijzingsruimte). We blijven hiermee binnen de kaders. 

 

 Inkomen < € 35.739 

(min. 80%) 

Inkomen € 35.739 –  

€ 39.874 

(max. 10%) 

Inkomen > € 39.874 

(max. 10%) 

2016 96,0% 3,4% 0,6% 

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 2016) 

* Per 1 juli 2015 geldt het toewijzen volgens deze drie inkomenscategorieën (80%-10%-10%). 

 

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 (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) van de gemeente 

Dronten 

Het verloop van de realisering van de taakstelling voor de gemeente Dronten voor de huisvesting 

van asielzoekers en statushouders is als volgt:  

 

 Aantal 

Voorstand per 1 januari 2016 -9 

Taakstelling gemeente Dronten 1
e
 helft 2016 48 

Taakstelling gemeente Dronten 2
e
 helft 2016  55 

Gehuisvest in 2016 66 

Saldo achterstand per 31 december 2016 28 

 

Er is niet aan de taakstelling van 2016 voldaan. Redenen hiervoor zijn dat er technische 

problemen bij het Rijk waren bij de koppeling van de vergunninghouder aan de gemeente, dat 

het een forse taakstelling was, dat er minder woningen vrijkomen en dat er een zeer grote groep 

statushouders is waarvan veel gezinsherenigingen nog aanstaande zijn.  
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Lagere middeninkomens 

Doelstelling beleidsplan: De groep lagere middeninkomens met een inkomen tussen 35.739 en 39.874 

euro (prijspeil januari 2016) 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 € 01-01-2017 01-01-2016 01-01-2015 01-01-2014 

0 – 10.000 469 379 373 366 

10.000 – 17.500 626 470 460 494 

17.500 - 25.000 635 518 500 524 

25.000 – 34.911 518 441 451 453 

34.911 – 39.368 69 54 86 106 

> 39.368 42 25 57 85 

Totaal aantal 

woningzoekenden 

 

2.359 

 

1.887 

 

1.927 

 

2.028 

 

De groep lage middeninkomens maakt nog steeds maar een klein deel uit van het totaal aantal 

woningzoekenden. In 2016 heeft OFW 11 woningzoekenden (3,4 procent) uit deze 

inkomenscategorie geholpen. Zij hebben niet langer hoeven wachten op een woning dan de 

woningzoekenden met een inkomen tot 35.739 euro. We hebben 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.  

 

Woningmarktonderzoek door gemeente en OFW 

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

demografische ontwikkelingen, de vraag per woningtypologie en markt- en woningzoekendengegevens 

van OFW. 

Companen heeft begin 2016 in opdracht van de gemeente Dronten en OFW een 

woningmarktonderzoek uitgevoerd. ‘Dronten staat er goed voor’ is de algemene conclusie uit het 

rapport over de woningmarkt in Dronten. Zowel op het gebied van betaalbare en beschikbare 

woningen, als de kwaliteit en het energiebeleid mogen we trots zijn op de mooie dorpen in de 

gemeente. Daarnaast zijn er ambities en aandachtspunten, maar gelukkig geen onoverkomelijke 

problemen in de woningmarkt (of ‘het wonen’) in onze gemeente.  

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat de huishoudenssamenstelling van de huurders verandert. Er 

zijn minder gezinnen en meer één- en twee persoonshuishoudens. Er is sprake van vergrijzing en 

vergroening (meer jongeren). Dit leidt op termijn tot een andere woningvraag. Dit is mede 

afhankelijk van persoonlijke voorkeuren van mensen. Willen senioren naar een 

seniorenappartement verhuizen, hebben ouderen aanpassingen in hun woning nodig en op 

welke leeftijd gaat dit gemiddeld spelen? OFW merkt de veranderende vraag nu nog niet.  

 

Datzelfde geldt ook voor de vraag naar woonruimte van jongeren. Gaat er meer vraag ontstaan 

naar kleine, relatief goedkope appartementen of blijven jongeren langer bij hun ouders wonen? 

Welke andere mensen vragen ook naar een klein appartementje, alleenstaande statushouders, 

mensen die uitstromen uit de psychiatrie? Hoe groot zijn die aantallen, is er sprake van een 

tijdelijke piek of van een blijvende vraag? De veranderende vraag betekent dat OFW enerzijds 

eengezinswoningen gaat verkopen en anderzijds nieuwe, andere woningen gaat bouwen. 
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Hierdoor spelen we geleidelijk aan in op nieuwe vragen. Want onze ambitie blijft; binnen twee 

jaar een woning voor woningzoekenden in Dronten.  

 

Nieuwbouw studentenwoningen 

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

demografische ontwikkelingen, de vraag per woningtypologie en markt- en woningzoekendengegevens 

van OFW. 

Eind 2016 is besloten om 50 studentenkamers (verdeeld over 10 woningen) te realiseren op de 

Green Campus (voormalige Agri-park) voor de Aeres Hogeschool in Dronten. Er is behoefte aan 

uitbreiding van woonruimten bestemd voor huisvesting van studenten. Het leerlingenaantal op 

de school groeit. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor geluiden uit de samenleving. Alle 

betrokken partijen (Aeres, gemeente, OFW) willen met de nieuwbouw op de campus 

overconcentratie van studenthuisvesting in de woonwijken zo veel mogelijk voorkomen. 

De woningen worden in een kort tijdsbestek gebouwd: het streven is dat ze in gebruik genomen 

worden met ingang van het nieuwe schooljaar (1 september 2017). 

Er is gekozen voor een bijzondere manier van bouwen. De woningen worden zoveel mogelijk in 

de fabriek gemaakt. Hierdoor kunnen ze in korte tijd opgebouwd worden op de locatie. 

De studentenwoningen komen tussen de Gildepenningdreef en onze bestaande 

studentenwoningen op de campus.  

In februari 2017 hebben gemeente, Aeres en OFW hun handtekening gezet onder de 

intentieovereenkomst. 

 

Aantal woningen: 50 studentenkamers (verdeeld over 10 woningen) 

Opdrachtverlening:  December 2016 

Oplevering:  Streven is: 1 september 2017 

Aannemer:   IQ woning (Ballast Nedam) 

Architect:  Architectenbureau Brink & Fleer 

EPC:   0,4 

Energielabel:  A+ 

Leerling bouwplaats: Geen (vrijwel alles wordt in de fabriek gemaakt) 

 

Wonen en zorg 

Trends / direct resultaat 

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

Daarnaast is het aantal woningzoekenden van 65 jaar en ouder in beeld gebracht. De verhouding 

tussen vraag en aanbod lijkt in evenwicht. Dit blijkt ook wel uit de wachttijden voor 

seniorenwoningen. 45% van de senioren heeft een zoekprofiel aangemaakt in het nieuwe 

woonruimteverdeelsysteem. De voorkeur gaat dan uit naar een appartement met lift.  
 

 Aanbod aan 

seniorenhuisvesting  

per 01-01-2017 

Ingeschreven senioren  

per 01-01-2017 (op 

woningzoekendenlijst OFW) 

Levensloopwoningen 142 559 

Seniorenwoningen en  

–appartementen 

625 

MIVA (Mindervalide)-

woningen  

27 

Seniorenwoning 50+ 

(woongroep 50+ ’De 

Wiekslag’) 

24 

Totaal 818  
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Naast het aanbod aan seniorenhuisvesting heeft OFW 76 verzorgingshuiseenheden en verhuren 

we 102 wooneenheden 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, Leger des Heils en stichting 

Zorgzaamheid. 

 

Verkoop seniorenwoningen 

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

demografische ontwikkelingen, de vraag per woningtypologie en markt- en woningzoekendengegevens 

van OFW.  

Actie: We experimenteren met de verkoop van seniorenwoningen en verruimen voor 

oudere kleine seniorenwoningen de doelgroep 

In Dronten-Zuid hebben 14 seniorenwoningen het label ‘Verkoop’. In 2016 zijn 2 

seniorenwoningen verkocht. Eén woning is verkocht aan de huidige huurder. De andere woning 

is verkocht op de vrije markt. De verkoop van deze woning was geen enorm succes. Na 5 

maanden is besloten de woning ‘woonklaar’ te maken, dit was ook noodzakelijk geweest voor 

verhuur. De uiteindelijke doorlooptijd was circa 11 maanden. 

 

Verkoop van woningen 

Trends / direct resultaat 

 We hebben 45 huurwoningen verkocht en geleverd (waarvan 9 aan de huurder van de 

betreffende woning). Dit zijn er 20 meer dan begroot.  

 Er zijn 5 VOV-woningen (voormalige Koopgarant-woningen) in de vrije verkoop verkocht en 55 

garages. In de jaarrekening is het financiële resultaat opgenomen. 

 Er zijn 7 startersleningen verstrekt (2015: 7). 

 We merken dat de verkoop van woningen sinds 2015 is toegenomen. Dit heeft te maken met 

landelijke economische ontwikkelingen. 

 

Aantal verkochte huurwoningen 

201

0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

35 16 13 15 21 39 45 

 

3.2 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 betaalbaarheid van onze woningen. Het bezit ziet er, 

op basis van streefhuur, als volgt uit: 

 

Indeling bezit op basis van 

streefhuur 

2013 2014 2015 2016 2017 

< kwaliteitskortingsgrens 6,4% 6,3% 4,1% 4,4% 4,4% 

< laagste aftoppingsgrens  62,7% 61,3% 62,7% 66,6% 66,7% 

< hoogste aftoppingsgrens 22,7% 23,7% 24,3% 24,4% 24,4% 

< maximale huurgrens 7,6% 7,9% 8,5% 4,1% 4,1% 

> maximale huurgrens 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 
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Op 1 januari 2017 heeft 99,6 procent van de huurwoningen van OFW een streefhuur onder de 

maximale huurgrens voor de huurtoeslag. Er zijn in totaal 16 woningen met een huur boven de 

huurtoeslaggrens (11 woningen complex Bries, 3 woningen Noordenveld, 2 overige woningen).  

 

Passend toewijzen 

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

maximale huurgrens voor de huurtoeslag. 

Actie: Van alle verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens moet 

minimaal 95% passend worden toegewezen. 

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

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

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

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

 

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

moet bij 95 procent van de toewijzingen rekening gehouden worden aan de volgende 

huurprijzen: 

 Bij één- en tweepersoonshuishoudens max. netto huur € 586,68 (prijspeil januari 2016) 

 Bij drie- en meerpersoonshuishoudens max. netto huur € 628,76 (prijspeil januari 2016) 

 

In 2016 hebben we 329 huishoudens aan een woning geholpen en 97,3% van de huishoudens 

passend gehuisvest. Hiermee hebben wij voldaan aan de nieuwe regelgeving. 
  

 Jonger dan 65 Ouder dan 65 

Eenpersoonshuishouden 164 26 

Tweepersoonshuishouden 52 24 

3 of 

meerpersoonshuishouden 

63 0 

 

 Huishouden met inkomen 

onder inkomensgrens 

Huurtoeslag 

Overige huishoudens 

Huurprijs tot 

aftoppingsgrens 

Huurtoeslag 

251 50 

Huurprijs boven relevante 

aftoppingsgrens 

Huurtoeslag 

7 21 

 

Huursombenadering 

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

maximale huurgrens voor de huurtoeslag. 

Actie: We volgen de ontwikkelingen omtrent de invoering van de huursombenadering en passen de 

jaarlijkse huurverhoging erop aan. 

De invoering van de huursombenadering is uitgesteld naar 2017. In 2016 is daarom de 

inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. De (inkomensafhankelijke) huurverhoging 

was per 1 juli 2016: 

 

Inkomenscategorie Percentage huurverhoging 

Tot € 34.768 1,2% 

€ 34.768 - € 44.360 2,2% 

Meer dan € 44.360 4,6% 
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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), hebben een korting (van 0,1%) op deze huurverhoging 

gekregen. 

 

We hebben 37 bezwaarschriften ontvangen op de huurverhoging (in 2015: 23,  2014: 74 en 2013: 

94). Van de 37 bezwaarschriften zijn er vier doorgestuurd naar de Huurcommissie. In deze vier 

gevallen is OFW in gelijk gesteld. De overige 23 bezwaren zijn door OFW gegrond verklaard 

(onder andere vanwege een gewijzigd inkomen, verandering in de samenstelling van het 

huishouden of een medische situatie). 

 

3.3 Goed huurderschap 

 

Goed huurderschap - inschrijving 

Doelstelling beleidsplan: We verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen 

en blijk kunnen geven van goed huurderschap en waarvan hun inkomen niet hoger is dan € 39.874 

(prijspeil januari 2016). 

Iedereen die voldoet aan onze inschrijfcriteria mag zich inschrijven bij OFW. Onder meer door het 

overleggen van een verhuurdersverklaring kunnen we dit nader toetsen. Redenen om 

woningzoekenden niet in te schrijven, zijn bijvoorbeeld: openstaande huurachterstand bij OFW, 

een negatieve verhuurdersverklaring of een te hoog inkomen. 

In 2016 hebben we een nieuw woonruimteverdeelsysteem ingevoerd. We zijn overgestapt van 

het optiemodel naar het aanbodmodel. Dit heeft gevolgen voor het inschrijfproces. Mede door 

veranderende wetgeving toetsen we woningzoekenden niet meer bij inschrijving, maar bij 

daadwerkelijke toewijzing van de woning.  

Er kan nogal wat tijd zitten tussen inschrijving en toewijzing, waardoor je feitelijk bij toewijzing 

opnieuw alle benodigde documenten moest inleveren. Ook kan de persoonlijke situatie van een 

woningzoekende fors veranderen. Al met al reden om het intakegesprek niet meer te voeren. Als 

er aanleiding is om bij de toewijzing van de woning een aanvullend gesprek met de aspirant-

huurder te voeren, doen we dit uiteraard. In 2016 hebben we 129 intakegesprekken gevoerd. 

 

Acceptatiegraad 

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

Woningen zijn tot december 2016 verdeeld aan de hand van het optiemodel. Daarna zijn we 

overgestapt op een ander woonruimteverdeelsysteem (het aanbodmodel, zie hierna).  

De gemiddelde acceptatiegraad van de woningen is in 2016 74% (dat wil zeggen dat 74% van de 

schriftelijk toegewezen woningen is geaccepteerd door de woningzoekende). Daarmee voldoen 

we aan de doelstelling.  

Door invoering van het aanbodmodel op 28 november 2016 veranderen de ervaringscijfers. Deze 

gaan we in 2017 monitoren. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gemiddelde 

acceptatiegraad 

47,1% 51,3% 49,9% 44,8% 49,7% 74,1% 

 

Huisuitzettingen binnen een jaar  

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

huurachterstand binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend. 

We proberen aan de voorkant de toewijzing zo vorm te geven dat zoveel mogelijk 

huisuitzettingen en dakloosheid worden voorkomen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat mensen 

hulp willen ontvangen als dit nodig is. Het aantal huisuitzettingen binnen een jaar nadat de 
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huurovereenkomst is getekend, is hiervoor een goede indicator. In 2016 is 1 woning ontruimd 

waarvan de huurder minder dan een jaar huurde.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal huisuitzettingen binnen een jaar 

na ingang huurovereenkomst 

1 2 0 0 0 1 

 

Goed huurderschap - begeleiding 

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 ketenpartners. 

We hebben bij het aangaan van een nieuw huurcontract het uitgangspunt dat we inzetten op een 

succesvol traject. Bij twijfel of mensen zelfstandig kunnen wonen of hun huur kunnen betalen, 

wordt gekeken of hulp/begeleiding nodig is. In 2016 heeft OFW 2 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 4 ‘omklapconstructies’ aangegaan, 

waarbij de zorgpartij in eerste instantie als huurder optreedt. We hebben bij 2 huurders wegens 

succes de omklapconstructie beëindigd: dat wil zeggen dat zij het huurcontract op eigen naam 

hebben gekregen. 

 

(Zie ook hoofdstuk 4 – paragraaf Leefbare woonomgeving – Samenwerking in het sociale domein) 

 

Huurachterstand 

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

van de jaarlijkse huuropbrengst. 

Per 31 december 2016 bedraagt de huurachterstand van de huidige huurders 0,79 procent van 

de gerealiseerde huuropbrengst. 

 

Per 31 december 2012 2013 2014 2015 2016 

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

gerealiseerde huuropbrengst 

 

0,89% 

 

0,82% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,79% 
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Huisuitzettingen / betalingsachterstand Doelstelling beleidsplan: We streven er naar het aantal 

huisuitzettingen jaarlijks te beperken tot maximaal 15 gedwongen ontruimingen vanwege 

huurachterstand. 

We proberen het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand te beperken. We hanteren 

een sociaal incassobeleid. Persoonlijke contact met huurders (huisbezoek) en de samenwerking 

met Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) zijn daar onderdeel van. In 2016 zijn 3 

woningen gedwongen ontruimd vanwege betalingsachterstand (of sociale overlast). 5 huurders 

hebben de sleutels ingeleverd. In 2016 is 1 hennepkwekerij ontdekt en ontruimd.  
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Woonruimteverdeelsysteem 

Doelstelling beleidsplan: We verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen 

en blijk kunnen geven van goed huurderschap en waarvan hun inkomen niet hoger is dan € 39.874 

(prijspeil januari 2016). 

Actie: We evalueren ons woonruimteverdeelsysteem. Afhankelijk daarvan oriënteren we ons mogelijk 

op een nieuw woonruimteverdeelsysteem 

We hebben ons woonruimteverdeelsysteem (het optiemodel) geëvalueerd. Mede door de 

invoering van ‘Passend Toewijzen’ hebben we geconstateerd dat het optiemodel niet langer de 

beste keuze is om onze woningen te verdelen. We hebben de volgende uitgangspunten 

gehanteerd bij de keuze voor een nieuw systeem: 

 Zoveel mogelijk keuzevrijheid voor woningzoekenden binnen geldende wet- en regelgeving; 

 We willen de klant actiever maken in het woningzoekproces; 

 Een transparant, eerlijk en efficiënt systeem; 

 Zoveel mogelijk voorkomen dat een woning tussen twee verhuringen in leeg staat; 

 Het proces moet geheel digitaal kunnen verlopen; 

 Negatieve impact voor de klant tot een minimum beperken. 

We hebben diverse woonruimteverdeelsystemen onderzocht en zijn daarbij uitgekomen op het 

‘aanbodmodel’. We hebben de gemeente en HBV betrokken in de keuze.  

 

We zijn eind november 2016 gestart met de nieuwe manier van woningen aanbieden. 

Woningzoekenden kunnen nu zelf actief zoeken naar een passende woning en reageren op een 

breder woningaanbod. De nieuwe werkwijze biedt woningzoekenden meer mogelijkheden. 

Daarnaast is het zoeken, vinden en reageren via de website op elk gewenst moment mogelijk.  

In 2017 monitoren we de effecten van het aanbodmodel. We zijn benieuwd welke nieuwe 

inzichten ons dit oplevert, bijvoorbeeld ten aanzien van wachttijden en de daadwerkelijke vraag 

door de verschillende doelgroepen. 
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4. Goed wonen 
 

4.1 Kwaliteit van de woning 

Modernisering Chaletwoningen 

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

niet gemoderniseerd zijn 1. 

Actie: We ronden de modernisering van de Chaletwoningen af 

De modernisering van de 137 Chaletwoningen in Dronten is afgerond. Het betreffen de 

woningen aan onder andere de Schouwstraat, Karveelstraat, Boeierstraat, Hoogaarsstraat, 

Klipperstraat en Koggestraat. De levensduur van deze woningen is met veertig jaar verlengd. 

De gemeente heeft het openbaar gebied opgeknapt. Ook zijn ten behoeve van de veiligheid 

sommige doorgangen afgesloten en is achterpadverlichting aangebracht.  

In maart verrichtte minister Blok de feestelijke opleveringshandeling.  

Met dit (voorbeeld)project hebben we voor onze integrale moderniseringsaanpak de Duurzaam 

Bouwen Award gewonnen (zie hoofdstuk 5 – Energiesprong). 

Aantal woningen: 137 

Start: Najaar 2014 is gestart met de uitvoering van de proefwoning, aansluitend 

zijn in 2015 de voorbereidingen voor de uitvoering van de modernisering 

gestart.  

Oplevering: Het project is begin 2016 afgerond. 

Architect:   Van den Berg architecten uit IJsselmuiden.  

Aannemer:   Mateboer Bouw B.V. 

Leerling bouwplaats:2 leerlingen (in 2015). 

Energielabel:   A en A+ 

Energie index: 0,85 gemiddeld   

Subsidie:  Stimuleringsregeling Energieprestaties (STEP- subsidie) 

 

Modernisering Greente-Zuid 

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

niet gemoderniseerd zijn 

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

We zijn gestart met de uitvoering van de modernisering van 95 woningen in de Greente-Zuid in 

Swifterbant. Het betreft het gebied tussen de Greente en de Zuidsingel. In samenwerking met de 

Huurders Belangen Vereniging (HBV) is in 2015 een bewonerscommissie opgericht. De bewoners 

zijn hierdoor vroegtijdig bij de voorbereidingen betrokken geweest.  

We pakken samen met de gemeente het openbaar gebied / de woonomgeving aan. We gaan 

onder andere onze achterpaden herstraten, achterpadverlichting aanbrengen en op verzoek 

hagen plaatsen aan de voorzijde van de woningen. De gemeente herstraat de trottoirs en richt 

het groen opnieuw in.  

Aantal woningen: 95 

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

uitgewerkt en er is gestart met de uitvoering.  

Oplevering: Afronding van het project is gepland in 2017. 

Architect:   19 Het Atelier architecten.  

Aannemer:   Bouwbedrijf Salverda BV. 

Leerlingbouwplaats: 2 leerlingen (en een ‘snuffelstage’). 

Energie index: 0,81-1,20 

                                                        
1
 Anders dan in het beleidsplan staat verwoord, is een groot deel van de bestaande woningen (bouwjaren 

’64-’72) volledig (in plaats van ‘light’) en met een integrale aanpak gemoderniseerd. Naast groot onderhoud 

hebben we daarbij aandacht gehad voor verduurzaming, asbestsanering, esthetische kwaliteit, leefbaarheid, 

comfort en vergrijzing.  
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Subsidie: STEP-subsidie. Wij hebben STEP subsidie aangevraagd en voorlopig 

toegekend gekregen. 

 

Modernisering Spelwijk 

Doelstelling beleidsplan: We passen een modernisering ‘ligh’t toe op de jaren ‘60/’70 woningen, die nog 

niet gemoderniseerd zijn. 

Actie: We starten met voorbereiding van de modernisering van Spelwijk 

In 2016 is gestart met de voorbereiding van de modernisering van 48 woningen in Spelwijk in 

Swifterbant. Het betreffen woningen aan de Heraut, Blazoen, Vendelier en Jachthoorn. In 

samenwerking met de HBV is een bewonerscommissie opgericht om de bewoners zo vroeg 

mogelijk bij de voorbereidingen te betrekken. 

Aantal woningen: 48 

Start: In 2016 gestart met de voorbereiding. De uitvoering start in 2017 (nadat 

de modernisering van de Greente-Zuid is afgerond).  

Oplevering: De afronding is in 2018. 

Energie-index: 0,81-1,20 

Subsidie: STEP subsidie aanvragen. 

 

Asbestbeleid 

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 ontwikkelen een aanpak om ons asbestbeleid praktisch vorm te geven 

We hebben de werkwijze met betrekking tot de totale asbestinventarisatie, de risico’s, keuzes qua 

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

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

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

vloerbedekking). Wanneer dit voorkomt saneren we dit direct. We zijn gestart met het (per 

complex) informeren van de huurders over het (bij OFW bekende) aanwezige asbest. 

 

Vervangen open 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 in 2015 gerealiseerd dat we geen open verbrandingstoestellen meer in eigendom 

hebben. Bij moderniseringen is vrijwel altijd een cv installatie aangelegd in woningen waar die 

nog niet aanwezig was. Dit kwam beperkt voor. Inmiddels zijn de betreffende woningen in de 

Greente-Zuid gemoderniseerd en zijn de open verbrandingstoestellen (eigendom van de 

bewoner) verwijderd en is er cv aangebracht. Daarnaast wisten we van zo’n vijftig woningen niet 

exact welke installatie er in de woning zat, omdat deze installaties niet ons eigendom zijn. Deze 

bewoners hebben begin 2016 een brief ontvangen waarin we schreven dat we bij hen 

langskomen om na te gaan welk type installatie er is en wat de gevaren zijn van een open 

verbrandingstoestel.  

Indien er bij het bezoek bleek dat dit een open verbrandingstoestel was, hebben we nogmaals op 

de gevaren gewezen en aangeboden deze te vervangen voor een gesloten systeem (tegen een 

redelijke prijs). De huurders die ook na dit bezoek niet wilden overgaan tot vervanging, hebben 

van ons een brief ontvangen waarin ze nog een keer schriftelijk gewezen zijn op de risico’s van 

een open verbrandingstoestel. Ook hebben we benadrukt dat het belangrijk is goed te blijven 

ventileren, en de uitnodiging gedaan om contact met ons op te nemen als ze alsnog tot 

vervanging willen overgaan. Bij verhuizing worden deze installaties direct vervangen.  
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De stand van zaken per 31/12/2016: 

 Totaal aantal woningen: 82 

 Aantal woningen met eigen open verbrandingstoestel: 14 

 Aantal open verbrandingstoestellen vervangen door cv: 39 

Per 1-1-2016: 26 stuks aangelegde installaties (in 2017 zijn er 13 open verbrandingstoestellen 

vervangen door gesloten verbrandingstoestellen). 

 Aantal cv-installaties eigendom bewoner: 28 waarvan 2 met een geiser (in totaal dus 16 open 

verbrandingstoestellen in eigendom bewoners). 

 Aantal nog in gesprek over vervanging: 0 

 Aantal woningen type verbrandingstoestel onbekend/nog bezoeken: 0 

Incidenteel kan er nog een openverbrandingstoestel (geiser) aanwezig zijn in een woning met CV-

installatie. Deze geiser is dan eigendom van de bewoner. We hebben geen inzicht waar deze 

geisers zich bevinden. Installatiebedrijf Feenstra voert voor OFW tweejaarlijks onderhoud uit aan 

ketels, ook voeren zij reparaties uit. Zij melden bij ons wanneer zij bij een bezoek een geiser 

aantreffen in een woning. We nemen dan contact op met de bewoner met als doel het 

verwijderen van de geiser. Deze actie loopt door in 2017. 

 

4.2 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 HBV, als vertegenwoordiger van de huurders van OFW, is een belangrijke partner 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 bewonerscommissies bij bijzondere activiteiten in een bepaalde wijk. Hieronder 

noemen we (in willekeurige volgorde) een aantal onderwerpen die in 2016 in het overleg tussen 

OFW en het dagelijks bestuur van de HBV aan de orde zijn gekomen: 

 Prestatieafspraken HBV, gemeente, OFW 

 Ondernemingsplan 2018-2022 

 Voorstel woonruimteverdeelsysteem 

 Huurverhoging 2016  

 Bod naar gemeente  

 Verkoop garages aan niet-huurders  

 Dronten, Centrum Chaletwoningen 

 Swifterbant, modernisering Greente-Zuid 

 OFW Energieneutraal 

 Toelichting splitsingsvoorstel (DAEB) -niet-DAEB-activiteiten 

 Toelichting statutenwijziging OFW 

 Woningmarkt onderzoek Companen / Woonvisie gemeente 

 Wensportefeuille OFW 

 Voorrangsregeling woningzoekenden 

 Zonnepanelen 

 Tuinonderhoud  

 Wijzigingen openings- en beschikbaarheidstijden 

 Huisvesting statushouders (verhoogde taakstelling) 

 Wijziging schoonmaakcontracten 

 Begroting 2017 

 Gevolgen indeling in woningmarktregio voor OFW 

 Huurbeleid 2017 

 Aedes Benchmark 
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Randvoorwaarden die de corporatie schept om te komen tot sterke en professionele 

huurdersorganisatie 

De samenwerking met de HBV is ook in 2016 weer intensief en vruchtbaar geweest. Door de 

invoering van de Woningwet is de betrokkenheid van de HBV bij OFW nog groter geworden. Met 

de HBV hebben we tijdens de reguliere overleggen aandacht gehad voor de eventueel benodigde 

extra ondersteuning. Het bestuur van de HBV heeft er in 2016 met elkaar de schouders onder 

gezet en zag geen noodzaak om extra ondersteuning te organiseren. We zijn de HBV en al haar 

leden erkentelijk voor de grote inspanning en bijdrage die ze leveren aan het goed wonen in 

Dronten. 

 

Twee bewonersavonden 

Tijdens de eerste bewonersavond op 26 mei 2016 hebben we middels een quiz stilgestaan bij de 

resultaten van OFW over 2015. De rest van de avond hebben we gebruikt om met zaal en een 

panel bestaande uit Truus Sweringa, Gerard Corjanus (HBV), Hessiele van Dam en Roel Faas 

(beide directeur bij Coloriet) van gedachten te wisselen over gezond oud worden in Dronten.  

De tweede bewonersavond op 22 november 2016 kende een geheel andere opzet: we hebben 

gekozen voor het organiseren van een open huis. 125 Huurders hadden zich aangemeld om in  

ons kantoorpand rond te kijken en in contact te komen met diverse medewerkers. Iedere 

afdeling presenteerde zich op eigen wijze. De belangstelling was groot en het enthousiasme van 

zowel bezoekers als medewerkers maakte deze opzet tot een succes. 

 

4.3 Klantgerichte dienstverlening 

Online communicatiemiddelen 

Doelstelling beleidsplan: We bieden optimale (interne/externe) klantinformatie, passend bij het gedrag 

van de gebruiker, waarbij we zoveel mogelijk 24/7 actuele informatie beschikbaar hebben. 

Actie: We professionaliseren onze online communicatiemiddelen 

We hebben gewerkt aan een nieuwe website. Deze is begin 2017 ‘live’ gegaan. De website is 

gebruiksvriendelijker en de websitebezoeker is het uitgangspunt. We hebben aandacht voor 

eenvoudige teksten, duidelijke en gemakkelijke structuur en een professionele en eenvoudige 

uitstraling (passend bij de nieuwe huisstijl).  

Ook is er een kennisbank met ‘veel gestelde vragen’ en de processen. De nieuwe website is 

bovendien minder ‘statisch’ en is ook goed te gebruiken op mobiele telefoon en tablet. 

Naast de uitgebreide mogelijkheden in onze digitale dienstverlening blijft altijd de mogelijkheid 

voor persoonlijk contact. Onze klanten kunnen ook  uitleg krijgen over het gebruiken van de 

nieuwe website. Doordat onze openings-/bereikbaarheidstijden zijn aangepast, kunnen we nu 

beter met klanten een afspraak maken en is er tijd om vragen te beantwoorden. 

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

MijnOFW-omgeving. Dit nieuwe huurdersportaal, met nieuwe functionaliteiten, vervangt het 

oude. (Zie ook hoofdstuk Duurzame organisatie - ‘Vervanging primair systeem’). 

 

We hebben de inzet van Facebook geëvalueerd. In 2015 hebben we gekozen om social media in 

te gaan zetten. Dit past goed binnen de communicatiestrategie ‘Digitaal, tenzij…’. We hebben er 

voor gekozen om het gefaseerd in te zetten. Daarom zijn we in juni 2015 eerst gestart met 

Facebook. We hadden vier doelstellingen geformeerd en die in augustus 2016 geëvalueerd.  

 

Doel Resultaat (1-8-2016) 

250 volgers 477 volgers 

80-100 berichten in een jaar  Circa 181 

Dialoog aangaan Aantal berichten met reactie: 58 

5-10 berichten per week geplaatst door 

fans 

Privéberichten: 50 (sinds actief) 

Paginaberichten: 13 (sinds actief) 
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We hebben alle doelen behaald, wel ligt er de wens om interactie/dialoog met onze volgers/fans 

te vergroten. Daarnaast willen we de organisatie meer betrekken bij de inzet van Facebook. 

Gezien we nog verder kunnen professionaliseren op Facebook, hebben we besloten voor nu 

geen nieuw social media kanaal toe te voegen aan onze communicatiemix. 

We overwegen wel om  gebruik te gaan maken van video’s en daarbij een YouTube-kanaal op te 

starten. Omdat video kostbaar is, onderzoeken we de kosten versus de baten. Het nieuwe 

primaire systeem biedt straks mogelijkheden voor de inzet van een chatfunctie en WhatsApp.  

 

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector(KWH)-scores 

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-meting wordt in beeld gebracht hoe 

huurders onze dienstverlening waarderen. We gebruiken de meetresultaten om te leren en onze 

werkprocessen en dienstverlening te verbeteren. De volgende resultaten zijn behaald: 
 

Onderdeel OFW 

2016 

Landelijk  

gemiddelde 

OFW 

2015 

OFW 

2014 

Contact 8,1 8,0 7,9 7,6 

Woning Zoeken 7,5 7,6 7,8 7,4 

Nieuwe Woning 7,8 7,7 7,8 7,5 

Huur Opzeggen 7,9 7,8 8,2 8,2 

Reparaties 7,9 7,8 8,1 8,4 

Onderhoud 7,9 7,9 8,0 8,3 

Uiten ontevredenheid - - 6,4 6,4 

Totaal 7,9 7,8 7,8 7,6 

Uiten ontevredenheid was geen onderdeel van het label van het KWH in 2016.  

 

In 2016 heeft KWH daarnaast een imago-onderzoek onder onze huurders uitgevoerd. Het blijkt 

dat we een positief imago hebben. 

 

In de Aedes benchmark krijgen we van de huurders een 7,7 voor onze dienstverlening. 

Huurders zijn de woningcorporatie in het afgelopen jaar beter gaan beoordelen. Van een 7,1 in 

2014 naar een 7,5 in 2015 wordt er dit jaar een 7,7 gescoord. De cijfers zijn ontleend aan 

(sub)onderdelen van de KWH-meting en wijken daardoor enigszins af.  

 

Verbeteren klantgerichtheid 

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

beoordelen. 

Actie: We verbeteren onze klantgerichtheid 

Per 1 augustus 2016 zijn onze bereikbaarheids-/openingstijden gewijzigd. Tot dan waren we de 

hele dag geopend. Nu zijn we telefonisch bereikbaar en kunnen klanten zonder afspraak op 

maandag t/m vrijdag binnenlopen tussen 8.30 en 12.30 uur, ’s middags wordt er gewerkt op 

afspraak. Medewerkers kunnen zich zo goed voorbereiden op afspraken en hebben meer 

aandacht voor de klant. KWH ziet bij andere corporaties met deze openings-/ 

bereikbaarheidstijden dat het bijdraagt aan een positieve klantwaardering voor de 

dienstverlening. Uitgangspunt is dat klanten niet worden weggestuurd en spoedeisende 

reparatieverzoeken kunnen vanzelfsprekend de hele dag gemeld worden. Daarnaast maken we 

in toenemende mate gebruik van collegiale toetsing om oplossingen scherp te krijgen. Tot slot 

hebben we meer oog gehad voor positieve klantervaringen door positieve mails van klanten met 
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alle medewerkers te delen, maar ook door complimenten van de klanten aan individuele 

medewerkers aan elkaar door te geven. 

 

 

 

Resultaten planmatig onderhoud 

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

beoordelen. 

De bewoners van de woningen waar het afgelopen jaar planmatig onderhoud is uitgevoerd, zijn 

geënquêteerd over hun ervaringen over de uitvoering van deze werkzaamheden. 

 Aan 79 woningen aan De Cultuursingel, De Fruithof, Weidehof en het Plein te 

Biddinghuizen werd een grote schilderbeurt uitgevoerd. De bewoners gaven het resultaat 

gemiddeld een 7,9. 

 De grote schilderbeurt van de 154 woningen aan De Hondsrug, Mergelland, De Zaan en 

Langstraat in Dronten werd door de bewoners gewaardeerd op een 7,0. 

 120 aanleunwoningen in Dronten aan verzorgingshuis De Regenboog werden 

geschilderd, hier gaven de bewoners een gemiddelde waardering van 7,8. 

 Aan 63 woningen in de wijk aan De Blaasbalg te Dronten werd een grote schilderbeurt 

uitgevoerd. De bewoners gaven de uitvoering hiervan gemiddeld een 7,9.  

 De grote schilderbeurt van de 75 woningen aan De Fuikhoren, De Noordhoren en De 

Wulk in Swifterbant werd door de bewoners gewaardeerd op een 8,1. 

 24 seniorenwoningen in Dronten aan De Wolken en Het Zenit werden geschilderd, hier 

gaven de bewoners een gemiddelde waardering van 8,1. 

 Aan 72 woningen aan De Klaversingel en De Uitloper te Biddinghuizen werd een grote 

schilderbeurt uitgevoerd. De bewoners gaven het resultaat gemiddeld een 7,2. 

 Aan 11 woningen aan De Morinel te Dronten werd een grote schilderbeurt uitgevoerd. De 

bewoners gaven het resultaat gemiddeld een 7,9. 

 De grote schilderbeurt van 93 levensloopwoningen en appartementen aan De Voor, De 

Fruithof en De Cultuursingel in Biddinghuizen werd door de bewoners gewaardeerd op 

een 7,9. 

 

Enquête onderhoud door NOS / Regionale omroepen 

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

beoordelen. 

De NOS heeft in samenwerking met de regionale omroepen een enquête gehouden onder 

huurders over de kwaliteit/het onderhoud van huurwoningen. Daaruit bleek dat we landelijk de 

best scorende woningcorporatie zijn. Huurders geven in de enquête het onderhoud aan de 

woning gemiddeld een 7,5. Vooral woningen die de afgelopen jaren zijn gemoderniseerd scoren 

hoog. 

 

Geschillenregeling 

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

beoordelen. 

Het afgelopen jaar is er geen geschil aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd.  

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 advies niet overneemt, wordt dit ter kennisname aan de Raad van 

Commissarissen voorgelegd. 
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5. Kansrijke woonomgeving 
 

5.1 Leefbare woonomgeving 

Leefbaarheidsmonitor (LEMON) 

Doelstelling beleidsplan: OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat 

waarmee we gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen.  

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

We hebben het leefbaarheidsonderzoek (LEMON) uitgevoerd, samen met de gemeente Dronten. 

Het blijkt dat bewoners over het algemeen tevreden zijn over hun buurt (gemiddeld een 7,6, 

hetzelfde cijfer als in 2014). In het voorjaar van 2017 gaan we samen met de gemeente verder 

inzoomen op de resultaten en bepalen waar we actie op moeten ondernemen. 

Leefbaarheidsonderzoek maakt het oordeel van bewoners van de gemeente Dronten over de 

leefbaarheid zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar. Denk daarbij aan de beleving van bewoners 

ten aanzien van veiligheid, voorzieningenniveau, rommel op straat, contact met de buren en 

woonplezier. De resultaten in de buurten en wijken in Dronten worden afgezet tegen de 

uitkomsten in vergelijkbare wijken elders in Nederland.  

 

Samenwerking in het sociale domein 

Doelstelling beleidsplan: OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat 

waarmee we gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen.  

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

ontwikkelingen 

Sinds eind 2014 vinden (op initiatief van de gemeente en maatschappelijk werk en in 

samenwerking met andere partners in het sluitend vangnet) ‘ronde tafel-overleggen’ rondom 

individuele casuïstiek plaats. OFW neemt deel indien dat relevant is. We zijn in 2016 betrokken 

geweest bij 25 ronde tafel-overleggen (in 2015 waren dit er 17). Dit aantal ging over 10 unieke 

personen. Wanneer er sprake is van problematische schulden of (woon)overlast kunnen we 

overigens ook het initiatief nemen. Onze rol is signaleren/agenderen en nagaan welke partners in 

het sluitend vangnet hulp of zorg kunnen bieden. Ook kunnen we oplossingen bieden mede door 

grenzen te stellen (bijvoorbeeld een woning verhuren met een begeleidingsovereenkomst waarin 

aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd om bijvoorbeeld hulp te accepteren of een 

‘omklapconstructie’ waarbij de zorgpartij in eerste instantie als huurder optreedt (zie voor het 

resultaat daarvan hoofdstuk 2 – paragraaf Goed huurderschap). 

 

In 2016 hebben we, mede door nauwe samenwerking binnen de Dronter Koers drie 

ontruimingen op huurschuld gehad. Door de juiste interventies hebben we een aantal 

overlastsituaties weten te beëindigen door middel van het door de huurder opzeggen van het 

huurcontract. Hiermee hebben we zowel kosten voor de huurder voorkomen als kosten voor de 

maatschappij. 

 

Initiatieven van bewoners 

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

eraan bijdragen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. 

Actie: We stimuleren bewoners om zich in te zetten voor hun woonomgeving 

 Samen met de gemeente Dronten en maatschappelijk dienstverlening Flevoland (MDF) 

buurtbemiddeling organiseerden we ‘Beste Buur van 2016’. Wethouder Verlaan maakte 

begin 2017 bekend dat dit Lenie Christiaanse uit Biddinghuizen is. Zij won een dinerbon. Ze 

werd genomineerd door haar buurvrouw, omdat ze de duizendpoot en het aanspreekpunt 

van de straat is. Iedereen kan bij Lenie terecht. Alle negen genomineerden waren uitgenodigd 

voor een bijeenkomst in de gemeenteraadszaal. Zij ontvingen van Wendy Rademakers (MDF 

Buurtbemiddeling) en Truus Sweringa (OFW) een geschenk. 
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 Tijdens de Bewonersavond op ons kantoor in november is door de voorzitter van de 

Huurders Belangen Vereniging (HBV), Gerard Corjanus, de prijs uitgereikt voor de mooiste 

tuin. Voorafgaand aan de bewonersavond konden mensen een mooie tuinfoto insturen. 

Meneer en mevrouw Markhorst kregen als prijs een tuinbon om hun tuin nóg mooier te 

maken. We zijn gestart met een proef om tuinen van huurders, die het zelf niet kunnen, op te 

knappen in samenwerking met het AZC en de Meerpaal. Deze pilot was een succes dus gaan 

we er mee verder: om de week wordt er tuin van een OFW huurder aangepakt.  

 Ook hebben we gedurende het jaar met het Leefbaarheidsfonds initiatieven mogelijk 

gemaakt: 

1. Commandeurstraat Dronten: partytent, barbecue, meubilair - toegekend, € 1.450. 

2. Sportpark Biddinghuizen, sportpark, aanvraag ingetrokken en in 2017 opnieuw in 

behandeling. 

3. Voetboog Swifterbant, aanvraag speelattributen in gemeente groen, aanvraag 

ingetrokken, komt in 2017 waarschijnlijk terug. 

4. De Werf in Dronten: stoelen, kussens, opberg-box, bingomolen - toegekend, € 1.110. 

5. Aanvullende aanvraag de Werf: tafels en koffiekannen - toegekend, € 1336,50. 

6. Kopakker, Wingerdpark in Biddinghuizen: aankleding park (bijv. klimboom/bankje/jeu de 

boules baan) – toegekend € 2500,- 

7. Lijzijde/Groenlandstraat/Kombuisstraat in Dronten: verkeerspleintje - in behandeling. 

8. Weversgilde in Dronten: bloembakken/speelattributen - in behandeling. 

 

Sociaal wijkbeheerder 

Doelstelling beleidsplan: OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat 

waarmee we gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen.  

In het najaar zijn we gestart met een proef van een half jaar met een sociaal wijkbeheerder in de 

buurt. Deze functie vult het werk van de woonconsulenten aan. Kris Koops probeert zoveel 

mogelijk in de dorpen en straten zichtbaar te zijn én bewoners te helpen. Hij gaat daarbij het 

gesprek aan met bewoners en zoekt samen met de mensen naar oplossingen. Bijvoorbeeld met 

betrekking tot tuinonderhoud. Vaak is een tuin een soort visitekaartje voor de gesteldheid van 

een huurder. Hij kijkt vooral naar een oplossing: hoe kunnen we als OFW en bewoner samen 

zorgen dat het weer goed komt. Soms verwijst de sociaal wijkbeheerder door naar zorgpartners,  

gemeente of schuldhulpverlening. Maar ook probeert hij mensen aan elkaar te koppelen, zoals 

liefhebbers die best willen helpen tuinieren. We hebben in maart 2017 besloten, na evaluatie met 

betrokkenen en de Huurders Belangen Vereniging, de proef met een jaar te verlengen. 

 

5.2 Voorzieningenniveau 

Recreatieruimte De Kajuit/Tussendek 

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

vastgoed. 

De recreatieruimte De Kajuit (in appartementencomplex het Tussendek in Dronten) werd al een 

tijd lang niet meer gebruikt, omdat er geen vrijwilligers meer waren die het beheer van de ruimte 

op zich wilden nemen. Besloten was om de recreatieruimte om te bouwen tot appartement.  

Eind 2016 heeft een aantal bewoners aangegeven dat de Kajuit toch wordt gemist en dat zij het 

toch weer samen willen gaan oppakken. Afgesproken is dat De Kajuit weer opengaat. De 

bewoners richten een vereniging op en regelen zelf alle bijkomende zaken. Eind 2017 gaan we 

evalueren en worden verdere afspraken gemaakt. 
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6. Energiesprong 
 

5.1 Duurzame woningen 

Energie labels 

Doelstelling beleidsplan: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is in 2017 lager dan 1% 

van het totaal. (exclusief woningen met het strategische label “verkoop”, “planvorming” of “sloop”.)  

 

59 woningen met E/F/G-label 

De stand op 1 januari 2016 is dat er nog 136 woningen met een E-, F- of G-label zijn. Binnen het 

project Chaletwoningen 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. Deze huurders worden benaderd of zij dit alsnog willen doen. Deze woningen 

worden bij verhuizing van de huidige bewoners alsnog aangepakt. Op 16 maart 2016 is het 

moderniseringsproject Chaletwoningen opgeleverd waardoor het aantal E-, F-, en G-labels 59 is 

geworden. Het moderniseringsproject Greente-Zuid is nog niet opgeleverd waardoor de 

‘eindstand’ op 1 januari 2017 59 woningen met een E-, F- of G-label is (volgens de oude Epa/Isso 

methodiek).    

 

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 

energielabelmethodiek (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 2017 is het 

overzicht van het totale woningbezit als volgt: 

 

EI  

(Energie-Index) 

volgens het NV* 

Aantal woningen  

01-01-2017 

Energielabel 

(letter) volgens 

NV* 

< 1,20 1.993 A/A+/A++ 

1,21 – 1,40 902 B 

1,41 – 1,80 905 C 

1,81 – 2,10 260 D 

2,11 – 2,40 118 E 

2,41 – 2,70 22 F 

 > 2,71 3 G 

Onbekend** 46  

Totaal 4.249  
 

* Energie-index volgens het Nader Voorschrift, t/m vorig jaar is verantwoord op de Energie-index en labeling volgens de EPA/Isso 

methodiek 

** Nog onbekend vanwege het in behandeling zijn van het omzetten van de labels van Epa/Isso naar het Nader Voorschrift.  
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Energielabels OFW per 1-1-2017 

 
 

 

Modernisering Chaletwoningen: afname E/F/G-energie labels 

Doelstelling beleidsplan: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is in 2017 lager dan 1% 

van het totaal (exclusief woningen met het strategische label “verkoop”, “planvorming” of “sloop”).  

Actie: Door de modernisering van de Chaletwoningen vermindert het aantal woningen met een 

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

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

verder de verantwoording onder de actie: We ronden de modernisering van de Chaletwoningen af. 

 

Modernisering Greente-Zuid en Spelwijk: afname E/F/G-energie labels 

We zijn gestart met de uitvoering van de modernisering van de Greente-Zuid. Hierdoor 

vermindert het aantal woningen met een ongunstig energielabel (E/F/G) in 2017 met 38. 

We zijn daarnaast gestart met de voorbereiding van de modernisering van woningen in de 

Spelwijk. Daardoor vermindert het aantal woningen met een ongunstig energielabel (E/F/G) in 

2018 met 18. Na afronding van die modernisering is het percentage E,F en G-labels 0,2 procent. 

Zie verder de actie: We starten met voorbereiding van de modernisering van Spelwijk. 
 

Duurzaam Bouwen Award 

Doelstelling beleidsplan: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is in 2017 lager dan 1% 

van het totaal (exclusief woningen met het strategische label “verkoop”, “planvorming” of “sloop”.).  

We ontvingen in 2016 de Duurzaam Bouwen Award (categorie ‘duurzaamste woningcorporatie’). 

We zien het als een beloning voor het langjarig consequent met een integrale blik werken aan 

duurzaamheid. Bij de modernisering van onze woningen hebben we steeds integraal aandacht 

gehad voor groot onderhoud, de architectonische uitstraling, bewonerskwaliteit en het nemen 

van energiemaatregelen. De woningen kunnen dan weer 40 jaar mee en dat is bij uitstek 

duurzaam.  

 

  

< 1,20 A/A+/A++

1,21 – 1,40 B 

1,41 – 1,80 C 

1,81 – 2,10 D 

2,11 – 2,40 E 

2,41 – 2,70 F 

 > 2,71 G

Onbekend*
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Besparing gasverbruik 

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

opzichte van 2000 + We besparen in 2017 30% op het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte 

van 2008, waarmee we de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% 

overtreffen.  

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

We hebben door afronding van de modernisering van de Chaletwoningen en het opleveren van 

een deel van de woningen in het moderniseringsproject de Greente-Zuid de begrotingsactie om 

ten opzichte van 2008 een besparing van 29 procent te behalen, gerealiseerd. Afronding van de 

modernisering van de Greente-Zuid in 2017 geeft een besparing van 30% ten opzichte van 2008.  

In 2015 is de beleidsdoelstelling om in 2017 een gemiddelde besparing van 40 procent aan 

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

 

Aedes benchmark: OFW woningen landelijk laagste gasverbruik 

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

opzichte van 2000 + We besparen in 2017 30% op het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte 

van 2008, waarmee we de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% 

overtreffen.  

Onze woningen hebben landelijk het laagste gasverbruik. Dit blijkt uit de Aedes Benchmark (over 

het jaar 2015, gepubliceerd in 2016). Het daadwerkelijke landelijke gemiddelde gasverbruik in 

2015 is 428MJ per m
2
 per woning. Het gemiddelde van onze woningen ligt hier met 309MJ per m

2
 

ver onder. Dit vinden we een bijzonder mooi resultaat, want dit gaat over de werkelijk 

gerealiseerde energiebesparing van de woningen. Het lage gasverbruik van de woningen hebben 

we bereikt door de woning goed te isoleren. Uit de benchmark blijkt dat de isolatiewaarden van 

daken, gevels, vloeren, ramen en deuren behoorlijk hoger liggen dan het corporatiegemiddelde.  

 

 
OFW: Groene staafje geheel links (309) 
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OFW = groene staaf - Gemiddelde van corporaties in NL= blauwe staaf 

 

Deelname aan proef ‘E-Atlas’ 

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

opzichte van 2000 + We besparen in 2017 30% op het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte 

van 2008, waarmee we de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% 

overtreffen.  

OFW doet mee met de proef “E-Atlas” van het netwerkbedrijf Liander. Hiermee kunnen wij de 

werkelijke energieverbruiken per complex woningen zien. We kunnen dit vanwege de privacy van 

onze huurders niet op woningniveau bekijken. Omdat wij mee hebben gewerkt aan deze proef 

zijn ons de gegevens met terugwerkende kracht tot 2008 ter beschikking gesteld. Hiermee 

kunnen wij toetsen of de door ons berekende reeks energiebesparing ook werkelijkheid is 

geworden. In 2008 was het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik over ons gehele woningbezit 

1.587m3 gas per woning, in 2016 was het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik gedaald naar 

1.046m3. Totaal is er dus in 2016 daadwerkelijk een gasbesparing gerealiseerd van 34% ten 

opzichte van 2008. Onderstaande grafieken geven de berekende besparing in gas weer. Ten 

opzichte van 2008 hadden wij op een theoretische besparing van 30% gerekend. De werkelijke 

besparing is dus meer dan berekend.  

Met die 34% voldoen wij concreet aan de oorspronkelijke doelstelling van het Convenant 

Energiebesparing huursector, te weten 33% gasbesparing ten opzichte van 2008. 
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Energieindex 

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: We behalen binnen energielabel B een gemiddelde Energieindex van 1,25 

Nagenoeg al onze energielabels zijn omgezet van de Epa Isso methodiek naar het Nader 

Voorschrift. De toenmalige Energieindex van 1,25 volgens Epa Isso wordt nu vergeleken met een 

Energieindex van 1,34 volgens het Nader Voorschrift. Ons huidige gemiddelde energieindex 

volgens Nader Voorschrift is 1,29 en daarmee voldoen we aan de doelstelling in het ’Convenant 

energiebesparing corporatiesector’.  
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PV-panelen (zonnepanelen) 

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

We zijn gestart met de proef voor het plaatsen van PV-panelen (zonnepanelen) op OFW-

woningen. Hiervoor hadden zich 100 huurders aangemeld. In 2016 zijn op ruim 60 woningen 

zonnepanelen geplaatst.  

Met de zonnepanelen worden de woonlasten van de huurders beperkt en leveren we een 

bijdrage aan een beter milieu. We plaatsen per woning maximaal tien zonnepanelen. De 

verwachte opbrengst per woning is 2.250 KWh bij 8 panelen. Dit is ongeveer 40 euro per maand. 

Voor de investering en het onderhoud brengt OFW de helft van de theoretische besparing als 

servicekosten in rekening. Met dit voorbeeld besparen huurders ongeveer 20,- euro per maand. 

De opbrengst is afhankelijk van de ligging van de woning, de vorm van het dak en de hoeveelheid 

zon in een jaar. 

We hebben voor 2017 budget gereserveerd voor maximaal 200 woningen.  
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7. Duurzame organisatie 
 

7.1 Duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers 

Verbindingenstructuur 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is een stichting en heeft 49 medewerkers in dienst (zie 

hierna de opbouw en het verloop van het personeelsbestand). De stichting is enig 

aandeelhouder van OFW Holding BV en OFW Holding BV is enig aandeelhouder van OFW 

Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV. OFW Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV 

heeft onder andere als doelstelling de ontwikkeling van bouwprojecten (geen recente activiteiten) 

en dienstverlening aan VVE’s (beperkte activiteit). OFW Holding BV heeft tot doelstelling 

financiering van de BV-structuur. De BV’s hebben geen personeel. De werkzaamheden worden 

vanuit de stichting uitgevoerd en doorbelast. Per 17 december 2016 is de verbindingenstructuur 

als volgt: 

 
 

 Tot 17 december 2016 waren er drie BV’s (OFW Holding, OFW Vastgoed Beheer, OFW 

Projectontwikkeling). Holding en Vastgoed Beheer zijn gefuseerd (Holding is de verkrijgende 

BV). 

 De beperkte activiteiten uit de verdwijnende OFW Vastgoed Beheer BV (beheer aantal VVE’s 

waar OFW geen bezit heeft) zijn overgedragen aan OFW Vastgoedbeheer en 

Projectontwikkeling BV. 

 De statuten van de stichting en BV’s zijn in 2016 in lijn gebracht met de herziene Woningwet. 

Op www.ofw.nl vindt u alle statuten. 

 OFW Projectontwikkeling BV draagt na de statutenwijziging een nieuwe naam: OFW 

Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV.  

http://www.ofw.nl/
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Personeelsbestand (opbouw en verloop) 

Doelstelling beleidsplan: We streven naar continuïteit van de organisatie.  

Aantal medewerkers op 31 december 

Jaar Aantal In fte 

 2016 49 43,3 

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 

Voor 2017 verwachten we dat de omvang van het personeelsbestand gelijk blijft. Ten aanzien van de 

implementatie van het nieuwe primaire systeem kan mogelijk sprake zijn van tijdelijke inhuur. 

 

Instroom-uitstroom / verandering arbeidsduur    

  Mannen   Vrouwen   Totaal   

  aantal fte aantal fte aantal fte 

31-12-2015 26,00 25,64 28,00 21,68 54,00 47,32 

Instroom 0,00 0,00 1,00 0,67 1,00 0,67 

Uitstroom 1,00 0,89 5,00 3,51 6,00 4,40 
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Verandering 

arbeidsduur 

0,00 -0,25 0,00 -0,08 0,00 -0,33 

31-12-2016 25,00 24,50 24,00 18,75 49,00 43,25 

 

Opbouw personele bezetting           

  aantal fte parttimers in % fulltimers in % 

Man 25 24,50 2 8,0% 23 92,0% 

Vrouw 24 18,75 16 66,7% 8 33,3% 

Totaal 49 43,25 18 36,7% 31 63,3% 

 

Gemiddelde dienstjaren per 31-12-2016           

  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 

6 16 11 6 4 6 49 

 Gemiddeld aantal dienstjaren 

2015 12,8  

2014 12,8  

2013 12,2  

2012 10,7  

2011 10,1 

2010 9,6 

13,9 

 

Gemiddelde leeftijd 

 2016 2015 2014 2013 2012 Aantal personen jonger dan 35 jaar 

Man  49,3 47,2 47,7 46,0 43,9 2016 10 (=20,4%) 

2015 15 (=27,8%) 

2014 13 (=25,5%) 

2013 15 (=28,9%) 

2012 17 (=29,3%) 

Vrouw 43,8 42,3 41,6 42,1 40,8 

Man + vrouw 46,6 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  0 0 2 2 3 2 2 5 3 6 25 

Vrouw 0 1 1 6 2 2 5 4 1 2 24 

Totaal 0 1 3 8 5 4 7 9 4 8 49 

 

Gemiddelde salariskosten 

Per fte / in euro’s 

2016 66.889 

2015 63.631 

2014 65.055 

2013 66.550 

2012 65.499 

2011 66.503  

2010 65.488  
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59% van de medewerkers woont in de gemeente Dronten; 69% 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 2016 is, zoals ieder jaar, een (organisatiebreed) opleidingsplan opgesteld en uitgevoerd. Het 

betroffen onderstaande trainingen: 

 diverse teamtrainingen;  

 training om te werken met de nieuwe telefooncentrale;  

 training herkennen van en omgaan met kwetsbare personen voor alle medewerkers met 

klantencontacten om inzicht te krijgen in verschillende psychische problemen en 

verslavingen, wat ze inhouden en hoe ze te herkennen zijn; 

 training asbestherkenning en informatie over het saneren ervan.  

Een aantal voorgenomen trainingen is doorgeschoven naar 2017 (onder andere omdat 

aangekondigde wetgeving waarop ze betrekking hebben nog niet van kracht was). 

De onderwerpen energieneutraal, basiskwaliteit, wensportefeuille & woningmarktonderzoek, 

aanbodmodel, huurdersportaal & nieuwe website en financiële positie OFW & scenario’s 

meerjarenbegroting zijn in Beleidsplatforms (dit zijn bijeenkomsten voor alle medewerkers) aan 

de orde geweest.  

Vanuit het Individuele Loopbaanontwikkelingsbudget (CAO), eventueel aangevuld met een 

studiefaciliteit, zijn verschillende studies/trainingen gevolgd. In totaal hebben 9 medewerkers 

gebruik gemaakt van hun loopbaanontwikkelingsbudget. Deze zijn ingezet op de opleidingen 

HBO Sociaal Juridische Dienstverlening (2 medewerkers), cursus Engels, studie Religies in 

hedendaagse samenlevingen, opleiding Nieuwe weten in technisch beheer van woning, opleiding 

Portefeuille- en Assetmanagement OTB, Coachingstraject, opleiding transformatiecoach en een 

Masterclass Functioneel Beheer. 
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Veilige werkomgeving 
Doelstelling beleidsplan: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

Fijn om te kunnen constateren dat zich geen bedrijfsongevallen hebben voorgedaan (evenals in 

de voorgaande vier jaar). Ook zijn er vanuit de medewerkers geen agressiemeldingen geweest.  

Op het terrein van veiligheid en bedrijfshulpverlening hebben o.a. de volgende activiteiten 

plaatsgevonden:  

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

 Training door Kwintes voor medewerkers met klantencontacten: 'Omgaan met kwetsbare 

bewoners'. 

 Opleiding 2 medewerkers tot BHV-er (eerder namen 2 medewerkers afscheid van de BHV).  

 Herhalingsopleiding EHBO en herhalingscursussen BHV (waaronder een ‘brand en 

ontruiming’-training in een daarvoor ingericht opleidingscentrum).  

 Aedes-bijeenkomst over crisismanagement bijgewoond door hoofd BHV. 

 Onaangekondigde ontruimingsoefening in het kantoorpand van OFW en aangekondigde 

(gezamenlijke) ontruimingsoefening bij de (aanpandige) Voedselbank. 

 Ontwikkeling taakkaarten voor de BHV-ers/EHBO-ers in geval van calamiteit of ongeval. 

 Periodieke veiligheidsronde gelopen. 

We hebben sinds 2016 een andere externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen 

en integriteit (tot 1 januari 2016 was dit Suzanne van Oosten). In zijn jaarverslag meldt Gerard 

Dijkstra (van Buro Konfidi; lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) dat er 

geen meldingen of klachten zijn geweest. 

 

Ziekteverzuim 

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

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

maanden, exclusief zwangerschapsverlof). Hier is in 2016 aan voldaan (2,5 procent). Het lange 

verzuim (langer dan twee maanden) bedroeg in 2016 1,1 procent. De verzuimfrequentie is 1,13 

ziekmelding per medewerker per jaar (het landelijk gemiddelde is 1). Het verloop van het 

ziekteverzuim (in percentages) over de periode 2009 tot en met 31 december 2016 laat het 

volgende beeld zien.  

 

 2009 2010 2011  2012 2013  2014 2015 2016 

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

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

Totaal verzuim 

(%) 

7,2 6,4 7,5 3,3 3,5 3,3 1,8 2,5 

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 zwangerschap, ziekte als gevolg van 

zwangerschap en exclusief Structureel Functioneel Beperkt. 

 

Frequentie ziekmelding 

per medewerker / per jaar 

2016 1,13 

2015 1,35 

2014 1,34 

2013 1,36 

 2012 1,41 

2011 1,45 

2010 1,34 

2009 1,47 
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% medewerkers die een heel jaar niet hebben verzuimd  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

30,0% 38,5% 28,8% 27,6% 29,1% 38,9% 38,9% 34,0% 

 

 

7.2 Efficiënte bedrijfsprocessen & continue ontwikkeling en innovatie 

Vervanging primair systeem 

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

verbeteren met oog voor people, planet, profit.  

Actie:  We starten met de vervanging van ons primaire systeem. 

In 2015 en 2016 hebben we voorbereidingen getroffen voor het vervangen van ons primaire 

systeem (ERP-systeem). We gebruiken bij de uitvoering van onze bedrijfsprocessen al een 

behoorlijk aantal jaren een primair systeem (SG Tobias). Dit systeem vervangen we in 2017 (door 

Tobiax AX), zodat het meer mogelijkheden biedt om onze dienstverlening aan onze klanten te 

verhogen. Ook creëren we efficiency voordelen doordat handmatige taken worden 

geautomatiseerd. Bedrijfsprocessen gaan daardoor dus veranderen en dit betekent ook voor 

medewerkers een andere manier van werken. De vervanging van het primaire systeem hangt 

onder meer samen met: 

 het vernieuwen van onze website en klantportaal;  

 het ‘naar buiten’ verplaatsen van het server-park (‘outsourcen’); 

 vervangen van het digitale post- en archiveringssysteem;  

 het (in 2016 vervangen) nieuwe woonruimteverdelingssysteem (aanbodmodel); 

De ‘live-gang’ is naar verwachting in november 2017. 

 

INK Quickscan 

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

verbeteren met oog voor people, planet, profit.  

Actie: We voeren een INK-positiebepaling uit. 

Met een INK positiebepaling wordt onder andere gekeken naar hoe de organisatie is ingericht, 

welke resultaten er worden behaald en hoe geleerd wordt van ervaringen en behaalde 

prestaties. De achterliggende gedachte (toen we deze actie in de begroting opnamen) was om 

input te genereren voor ons nieuwe Ondernemingsplan. 

We hebben in plaats van een positiebepaling een INK QuickScan uitgevoerd (deze QuickScan is 

specifiek gemaakt voor woningcorporaties). De QuickScan is onder begeleiding van INK 

uitgevoerd door een groep medewerkers, MT en de directeur-bestuurder. Voor het nieuwe 

Ondernemingsplan heeft het geen directe input opgeleverd. Geconcludeerd werd dat onze basis 

op orde is. De QuickScan heeft wel mogelijkheden opgeleverd voor onze interne organisatie om 

verder te ontwikkelen. Hierover zijn we in gesprek gegaan met de medewerkers die aan de 

QuickScan hebben deelgenomen, met de OR en in een beleidsplatform waar alle medewerkers 

voor uitgenodigd waren. Dit waren goede bijeenkomsten. 

 

7.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

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 (en afstudeeropdrachten) in diverse vakdisciplines en 

opleidingsniveaus. Voor een aantal opleidingen is OFW ‘Erkend leerbedrijf’. We hebben in 2016 

aan 19 personen een stageplaats of afstudeeropdracht geboden.  
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Leerwerkplaatsen 

Doelstelling beleidsplan: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

Actie: We realiseren jaarlijks drie leerwerkplaatsen. 

In 2010 hebben alle bij de bouwsector betrokken partijen in Flevoland het convenant 

‘Bouwvolume voor Opleidingen’ ondertekend. Onderdeel daarvan is dat we jaarlijks drie 

leerwerkplaatsen realiseren. We realiseerden het afgelopen jaar 8 leerwerkplaatsen;6 

leerwerkplaatsen waarbij leerlingen onder begeleiding van OFW werkten aan het ‘verkoop-klaar’ 

maken van huurwoningen en 2 leerwerkplaatsen (en een ‘snuffelstage’) in het 

moderniseringsproject de Greente-Zuid in Swifterbant. 

 

Technasium 

Doelstelling beleidsplan: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

We hebben op verzoek van het Almere College (afdeling havo en vwo Technasium) een 

projectopdracht voor het vak Onderzoek & Ontwerpen geformuleerd. We vragen leerlingen mee 

te denken over het vraagstuk dat achterpaden achter woningen soms als niet prettig ervaren 

worden (onveilig (gevoel), donker), moeilijk toegankelijk zijn door bijvoorbeeld overhangend 

groen en afvalcontainers en onaantrekkelijk zijn.  

Wij hebben de leerlingen gevraagd een oplossing te bedenken en daarbij aangegeven dat er geen 

grote bedragen beschikbaar zijn om deze paden volledig te voorzien van verlichting of ze af 

allemaal te sluiten met hekwerken of iets dergelijks. Dit project loopt door in 2017. We zijn heel 

erg benieuwd naar de ideeën van de leerlingen! 

 

Zonnepanelen op ons kantoor 

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

we aandacht aan de aspecten ‘people, planet, profit’. 

Eind 2016 hebben we op ons kantoorpand 89 zonnepanelen aangebracht (we hebben hiervoor 

een SDE+ subsidie toegekend gekregen). Met de zonnepanelen die al in een eerder stadium zijn 

aangebracht wekken wij ongeveer totaal 30.000 Kwh aan stroom per jaar op. Dit betekent dat we 

per jaar ongeveer 1/5 deel van het totale elektraverbruik voor ons kantoor door zonnepanelen 

opwekken.  

 

7.4 Good governance 

Implementatie Woningwet en Governancecode 

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

Actie: We zetten de implementatie van de Woningwet en de Governancecode voort. 

We zijn verder gegaan met de implementatie van de Woningwet en Governancecode voor 

woningcorporaties
2
 in onze organisatie. 

 Zo zijn de statuten van stichting OFW en de BV’s in lijn gebracht met de nieuwe wet- en 

regelgeving en is een Reglement Financieel Beleid en Beheer opgesteld. Alle documenten zijn 

goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties. 

 Ook hebben we het Treasurystatuut en de profielschets van de RvC aangepast. 

 We hebben aan de cyclus om prestatieafspraken te sluiten met de gemeente en Huurders 

Belangen Vereniging invulling gegeven (op 14 december 2016 zijn prestatieafspraken 

gesloten).  

 We hebben een wensportefeuille (ten aanzien van ons woningbezit en ander vastgoed over 

tien jaar) opgesteld en dit tezamen met het ontwerpvoorstel scheiding DAEB- en niet-DAEB-

activiteiten (met de zienswijzen van de gemeente en HBV) ingediend bij de Autoriteit. 

                                                        
2
 De RvC en directeur-bestuurder van OFW hechten veel waarde aan goed ondernemingsbestuur en goed 

intern toezicht (ook wel: ‘good governance’). De Woningwet 2015 is daarbij leidend en de Aedescode en de 

Governancecode woningcorporaties 2015 worden onderschreven en toegepast. 
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 We hebben ‘passend toewijzen’ van woningen geïmplementeerd. 

 We hebben een keuze gemaakt welke waarderingsvariant we hanteren bij de waardering 

tegen marktwaarde van ons bezit. 

 Dronten is op verzoek van de gemeente ingedeeld in de woningmarktregio 

Zwolle/Stedendriehoek. Wij hebben een zienswijze ingediend, waarvan de kern is dat wij 

voordelen noch nadelen zien in deze woningmarktregio. 

 De RvC heeft een begeleide zelfevaluatie gedaan. 

 We hebben de (nu wettelijk verplichte) visitatie in 2016 voorbereid. De visitatie (voor ons de 

vierde keer) wordt in mei 2017 afgerond.  

 Per januari 2017 is de (wettelijk verplichte) controlfunctie ingevuld. 

 Begin 2017 zijn het Toetsingskader voor Investeringen en het Toetsingskader voor 

Verbindingen geactualiseerd en is de Visie op besturen en toezichthouden aangepast.  

 In 2017 worden de reglementen van de RvC en de auditcommissie aangepast en wordt een 

reglement selectie en remuneratie opgesteld. Ook wordt dan het definitieve voorstel 

scheiding DAEB- en niet-DAEB activiteiten ingediend bij de Autoriteit. 

 Ook wordt dan de integriteitscode en klokkenluidersregeling in lijn gebracht met de 

Governancecode (en de Wet Huis voor Klokkenluiders). 

 

Verbeterplan en beoordeling Autoriteit woningcorporaties 

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

Actie: Het oordeel in de integrale Oordeelsbrief van de Autoriteit woningcorporaties is voldoende en 

we voldoen aan het Verbeterplan. De Autoriteit woningcorporaties beoordeelt jaarlijks integraal 

alle corporaties (op de onderdelen ‘Governance’, ‘Rechtmatigheid’ en ‘Bescherming 

maatschappelijk vermogen’) en neemt de resultaten op in een Toezichtsbrief (voorheen: 

Oordeelsbrief).  

De Autoriteit geeft in de brief over 2016 aan dat we voldoen aan de regelgeving en dat er geen 

aanleiding is tot het doen van interventies. Er is wel opgemerkt dat ten aanzien van de 

toewijzingen van woningen aan huishoudens met een inkomen beneden de relevante grenzen 

een oordeelsonthouding van de accountant is, maar de Autoriteit geeft aan dat dit wordt 

veroorzaakt door de ontoegankelijkheid van de huuradministratie van een intermediaire 

verhuurder. Deze situatie is per 1 januari 2017 gewijzigd, omdat OFW dan zelf weer 

verantwoordelijk is voor de toetsing van de betreffende inkomens. 

We hebben ook gewerkt aan het realiseren van het Verbeterplan (2014) om onze schuldenpositie 

te verbeteren. De Autoriteit constateert in de brief een voorzichtig herstel van de Loan to Value 

(LTV). De Autoriteit bewaakt de komende jaren of de verbetering van de financiële positie in het 

algemeen en van de LTV in het bijzonder een bestendig karakter heeft.  

 

Ondernemingsraad (OR) 

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

De OR heeft een belangrijke en actieve rol binnen OFW. De OR fungeert als klankbord voor de 

directeur-bestuurder. De OR wil graag naast de directeur-bestuurder staan en meedenken over 

de ontwikkeling van de organisatie. Dit wordt door de directeur-bestuurder gewaardeerd.  

De OR geeft daarnaast op goede wijze invulling aan de medezeggenschapsrechten die de OR op 

basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft. De OR draagt zo bij aan het goed 

functioneren van onze organisatie. De OR heeft over zijn werkzaamheden een jaarverslag 

uitgebracht. 

 

Samenstelling OR op 31 december 2016 

Henk Kos (voorzitter) 

Sjoerd Veenstra (penningmeester) 

Jessica Lilach (secretaris) 
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In 2016 heeft 7 keer een overlegvergadering tussen OR en directeur-bestuurder 

plaatsgevonden. OR-voorzitter en de directeur-bestuurder traden wisselend op als voorzitter. In 

de OR-directie-vergaderingen zijn o.a. besproken: jaarverslag, begroting, implementatie 

Woningwet (waaronder planning, wensportefeuille, statutenwijziging), ondernemingsplan, 

wijziging vertrouwenspersoon, opleidingsplan, uitkomsten INK-QuickScan, vaststellen verplicht 

vrije dagen, wet Huis van Klokkenluiders, Jaarplan OR. 

 

Daarnaast heeft de OR op de volgende onderwerpen advies uitgebracht. Deze adviezen zijn 

tijdens de OR-directie-overleggen besproken:  

 Wet Flexibel Werken  

 Vervanging primair ICT systeem  

 Experiment uitbesteden wachtdienst servicemedewerkers 

 Wijziging openings- en bereikbaarheidstijden 

 Juridische fusie OFW Holding BV en OFW Vastgoed Beheer BV 

 

De OR heeft daarnaast 2 keer een ontmoeting met de Raad van Commissarissen gehad (de 

directeur-bestuurder was hier niet bij aanwezig) waarin o.a. is gesproken over de impact van de 

invoering van het nieuwe primaire systeem, Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek dat in 2017 

plaatsvindt en implementatie van de Wet Flexibel Werken.  

Het afgelopen jaar en begin 2017 is de OR in gesprek gegaan met de teams (toelichten wat de OR 

doet en de agenda ophalen bij de achterban). Dit heeft geresulteerd in een jaarplan voor 2017, 

dat de OR met de directeur-bestuurder  gaat bespreken. 

De OR heeft een cursus ‘Financiële basiskennis’ gevolgd.  

 

7.5 Maatschappelijke verankering 

Belanghouders 

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

gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging (HBV), en werken goed samen aan gezamenlijk 

gedragen oplossingen. 

Op onze website staat het overzicht van onze belanghouders en onze samenwerkingsverbanden. 

Gemeente en HBV zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners. Zij hebben op basis van de 

Woningwet 2015 een verstevigde positie gekregen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat 

gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporatie jaarlijks prestatieafspraken met elkaar 

sluiten. De gemeentelijke Woonvisie is daarbij het uitgangspunt. 

 

Samenwerking gemeente-OFW 

 We hebben het afgelopen jaar overleg gevoerd met gemeente en HBV om tot 

prestatieafspraken over de lokale woonopgave te komen. Op 14 december hebben we 

samen prestatieafspraken voor 2017 gesloten. We hebben daar eerst (in overleg met de HBV) 

een “overzicht van voorgenomen activiteiten” voor opgesteld en ingediend bij de gemeente. 

De prestatieafspraken zijn een mooie basis voor de toekomst! 

 In 2016 heeft 4 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 woonvisie en het 

woningmarktonderzoek, notitie OFW basiskwaliteit, notitie OFW energieneutraal, 

ontvangsthuis statushouders, vorming woningmarktregio, traject prestatieafspraken, 

wensportefeuille ontwerp voorstel scheiding DAEB/niet-DAEB, statutenwijziging OFW en 

nieuwbouwplannen/appartementen Dronten West. 

 In april vond een ontmoeting plaats tussen OFW (RvC, directeur-bestuurder) en gemeente 

(College van B&W, gemeentesecretaris, directeur Strategie).  
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 We hebben samen met de gemeente woningmarktonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat 

het goed gaat met Dronten. De woningmarkt is nu in evenwicht, er zijn voldoende 

(betaalbare) woningen beschikbaar. Er is een groeiambitie qua inwoneraantal m.n. in het 

koopsegment en op termijn is het inspelen op de toenemende vergrijzing een 

aandachtspunt.  

Uit het woningmarktonderzoek blijkt verder dat er in 2025 tussen de 4.070 en de 4.510 

sociale huurwoningen nodig zijn. We richten ons op een aantal van 4.250. Dat betekent dat 

we de woningvoorraad verkleinen met circa 100 (doorverkoop eengezinswoningen).  

Uitgangspunt is vervolgens: 30 woningen verkopen en 30 woningen nieuw bouwen. Hiermee 

verandert de woningvoorraad van samenstelling; minder eengezinswoningen, meer 

woningen voor senioren en kleine huishoudens. 

Belangrijk is om de woningmarkt, maar ook economische ontwikkelingen, goed te monitoren 

en met klanten en belanghouders het gesprek blijven voeren of het aantal en type woningen 

passend zijn en plannen zo nodig bijsturen. 

 Daarnaast hebben we LEMON (Leefbaarheidsmonitor) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 

bewoners over het algemeen tevreden zijn over hun buurt (gemiddeld een 7,6). 

 

Overleg HBV-OFW 

Over de samenwerking en het overleg met de HBV in 2016 leest u meer in de paragraaf 

‘Samenwerking HBV’ (hoofdstuk 3 - ‘Goed Wonen’). 
 

Belanghoudersbijeenkomst 

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. 

Het thema van de jaarlijkse (inmiddels 9
e
) belanghoudersbijeenkomst was: ‘Goed wonen in 

Dronten: Woningmarkt en Toekomstperspectieven’ (o.a. over het woningmarktonderzoek, de 

vergrijzing, beschikbaarheid/betaalbaarheid/kwaliteit van sociale huurwoningen en 

maatschappelijke trends in de Dronter samenleving). Ook zou de heer Tordoir (hoogleraar 

economische geografie en planologie) zijn onderzoek 'De Veranderende geografie van 

Nederland' toelichten, toegespitst op de Dronter regio. Tevens zouden we een terugkoppeling 

geven van de stand van zaken van de actiepunten vanuit de vorige bijeenkomst in 2015.  

De bijeenkomst zou plaatsvinden op 4 oktober, maar is helaas geannuleerd. Er waren te weinig 

aanmeldingen om tot een goed debat te komen. Er lijkt niet één reden aan te wijzen voor het 

lage aantal aanmeldingen. Het is een samenloop van diverse redenen om niet deel te nemen. 

Begin 2017 heeft de visitatie plaatsgevonden (zie verderop in het jaarverslag). We hebben de 

visitatiecommissie gevraagd in hun gesprekken met de belanghouders te peilen hoe we ze in de 

toekomst het beste bij ons beleid kunnen betrekken.  

 

Visitatie en Ondernemingsplan 

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

We zijn gestart met de voorbereiding van het nieuwe Ondernemingsplan met doelen voor de 

komende jaren. Dit hebben we intern gedaan (onder andere door een kick off bijeenkomst, we 

hebben de stand van zaken van de huidige beleidsdoelstellingen in beeld gebracht
3
, een INK 

                                                        
3
 Er is veel gerealiseerd in de afgelopen beleidsperiode (Beleidsplan 'Samen werken aan kansrijk en 

duurzaam wonen 2012-2017'). Een aantal doelstellingen zijn bijgesteld o.a. door wijzigingen in wetgeving, 

voortschrijdende technische ontwikkelingen en gewijzigde inzichten van/ontwikkelingen bij belanghouders: 

https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/7_Publicaties/4_Beleidsinformatie/Beleidsplan_2012-2017.pdf
https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/7_Publicaties/4_Beleidsinformatie/Beleidsplan_2012-2017.pdf
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QuickScan en het op de rij zetten op welke beleidsterreinen we de input al hebben en waarover 

we nog in gesprek gaan met onze belanghouders). Ook hebben we het visiedocument ‘OFW 

onderweg naar de toekomst’ opgesteld. Met de notitie hebben we in beeld gebracht welke 

maatschappelijke ontwikkelingen we zien, wat het effect is op onze huurders en wat de gevolgen, 

kansen en uitdagingen zijn voor onze organisatie. We hebben dit toegezonden aan 

relaties/belanghouders, ook hebben we de notitie via onze e-nieuwsbrief voor relaties verspreid. 

We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen, die we meenemen bij de totstandkoming 

van het nieuwe Ondernemingsplan. Ook zijn er onderwerpen naar voren gebracht die zich lenen 

voor een of meer discussiebijeenkomsten met belanghouders. 

Daarnaast hebben we de Visitatie voorbereid die in het voorjaar 2017 plaatsvindt. Raeflex heeft 

de opdracht gekregen om de visitatie uit te voeren. Een onafhankelijke commissie (voorzitter 

prof. dr. Pieter Hooimeijer, commissielid Tineke Booi en secretaris dr. Joris Hoekstra) brengt in 

kaart (o.a. door middel van gesprekken met belanghouders en het bestuderen van beleids- en 

verantwoordingsinformatie) wat onze maatschappelijke prestaties zijn geweest van de afgelopen 

vier jaar. Het is een instrument voor horizontale verantwoording naar onze belanghouders en 

daarnaast biedt de uitkomst van de visitatie ons handvatten ter lering en verbetering (en 

daarmee input voor het nieuwe Ondernemingsplan).  

De belanghouders hebben voorafgaand aan de gesprekken een Position Paper ontvangen waarin 

we kort aangeven: wie we zijn, waar we voor staan, waar we nu staan en waarin we een blik op 

de nabije toekomst werpen.  

Naar verwachting is het visitatierapport in mei 2017 gereed. De deelnemers aan de gesprekken 

ontvangen dit rapport. Ook wordt het rapport op onze website geplaatst en communiceren we er 

over met de belanghouders/relaties. 

 

7.6 Gezonde financiële basis 

 

Criteria WSW en Aw 

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 de Autoriteit woningcorporaties voldoen en 

sturen zo nodig bij. 

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport 

heeft in de toezichtbrief 2016 (van 11 november 2016) haar bevindingen omtrent governance, 

integriteit, rechtmatigheid en bescherming maatschappelijk vermogen gegeven. 

Met betrekking tot de bescherming van het maatschappelijk vermogen richt het onderzoek van 

de Aw zich op drie toezichtvelden, het omvalrisico, realisatiebeleid en efficiency en 

doelmatigheid.  

Over de Loan to Value (LTV) wordt opgemerkt dat dit lange tijd een punt van aandacht is geweest. 

Bij de integrale beoordeling 2016 naar aanleiding van de verantwoordingsstukken 2015 is de LTV 

niet meer als signaalpunt naar voren gekomen. Er lijkt daadwerkelijk sprake van een voorzichtig 

herstel. Wel blijven de nominale schuld in relatie tot de leegwaarde en de nominale waarde van 

de schuld in relatie tot de marktwaarde volgens de berekeningen van de Aw nog tot en met 2017 

respectievelijk 2016 onder de signaleringswaarde van de Aw.  

De Aw merkt verder op dat de relatief hoge LTV overigens samenhangt met de aard van het bezit 

van OFW en dat wij ons zeer bewust zijn van de hoge LTV. De Aw zal de komende jaren bewaken 

                                                                                                                                                                             

 Onze woningen zijn in 2030 Energieneutraal (dit is 2050 geworden, mede omdat we nu op verzoek van 

belanghouders een ruimere definitie van ‘Energieneutraal’ hanteren, namelijk incl. 

elektriciteitsverbruik); 

 Modernisering ‘light’ voor de jaren ‘70-woningen (i.p.v. een beperkte modernisering (alleen de 

buitenschil), doen we nu volledig (waaronder ook asbestverwijdering). Dit past beter bij ons beleid 

rondom duurzaamheid en energiebesparing); 

 Inzetten van onze kernkwaliteiten voor maatschappelijk vastgoed (beperkt door de Woningwet). 
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of de verbetering van de financiële positie in het algemeen en van de LTV in het bijzonder 

daadwerkelijk een bestendig karakter heeft.  

De integrale beoordeling 2016 heeft de Aw geen aanleiding gegeven tot het doen van 

interventies. 

 

We hebben 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 financiering 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 2016 bedraagt € 241.588 (ultimo 2015: € 253.359), terwijl in 

het verbeterplan is uitgegaan van € 257.370. Dit is derhalve € 15.782 gunstiger. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de kasstromen zich in 2015 en 2016 positief hebben ontwikkeld. Dit komt 

vooral door de sterk toegenomen verkoop van woningen. 

Het verloop van de schuldpositie tot en met 2022, ontleend aan de meerjarenprognose tot en 

met 2026, ten opzichte van het verbeterplan is als volgt;  

 

x € 1.000 31-12-

2016 

31-12-

2017 

31-12-

2018 

31-12-

2019 

31-12-

2020 

31-12-

2021 

31-12-

2022 

Schuldpositie volgens 

verbeterplan 

 

257.370 

 

252.120 

 

245.389 

 

238.668 

 

-*) 

 

-*) 

 

-*) 

Schuldpositie volgens 

jaarrekening 2016/ 

meerjarenprognose 

 

 

241.588 

 

 

241.316 

 

 

234.838 

 

 

228.046 

 

 

223.674 

 

 

219.321 

 

 

214.648 

Positief verschil 15.782 10.804 10.551 10.622 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

*) Het verbeterplan loopt tot 2019 

De schuldpositie per VHE laat het volgende verloop zien. 

x € 1.000 31-12-

2016 

31-12-

2017 

31-12-

2018 

31-12-

2019 

31-12-

2020 

31-12-

2021 

31-12-

2022 

Ontwikkeling aantal 

VHE’s (gewogen) 

 

4.756 

 

4.742 

 

4.722 

 

4.717 

 

4.717 

 

4.712 

 

4.692 

Schuldpositie per VHE 

volgens verbeterplan  

 

54.119 

 

53.172 

 

51.972 

 

50.602 

 

-*) 

 

-*) 

 

-*) 

Schuldpositie volgens 

jaarrekening 

2016/meerjarenprognose 

 

 

50.801 

 

 

50.893 

 

 

49.737 

 

 

48.350 

 

 

47.423 

 

 

46.549 

 

 

45.752 

Positief verschil per VHE 3.318 2.279 2.235 2.252 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

Naar verwachting wordt in 2019 een schuldpositie van € 49.000 per VHE bereikt. 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) hanteert een aantal signaleringsnormen, zoals blijkt uit de 

jaarlijkse beoordeling van 11 november 2016. In onderstaand overzicht hebben we een 

inschatting gemaakt van de belangrijkste ratio’s voor het jaar 2016. De uitkomsten van 2015 zijn 

gebaseerd op de beoordeling door de Aw over dat jaar.  
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 2016
4
 2015 Signaleringsnorm 

Aw 

Toezichtveld omvalrisico    

ICR 1,9 1,7 Minimaal 1,4 

Solvabiliteit op basis van VHV-

exploitatiewaarde 

 

33 

 

32,0 

 

- 

DSCR 1,2 1,1 Minimaal 1,0 

LTV (ten opzichte van volkshuisvestelijke 

exploitatiewaarde)* 

 

66 

 

68,2 

 

Maximaal 85,0 

Dekkingsratio (LTV op basis van 

leegwaarde)* 

 

43 

 

44,3 

 

Maximaal 40,0 

    

Toezichtveld behoud maatschappelijk 

vermogen 

   

Netto bedrijfslasten per gewogen VHE (in 

euro’s) 

 

1.018 

 

1.079 

 

1.600 

*  Signaleringsnorm voor LTV en dekkingsratio wordt door de Aw in samenhang bezien. 

 

Het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) heeft op 22 augustus 2016 de 

borgbaarheidsverklaring afgegeven. Het WSW verklaart dat OFW volgens artikel 9 van het 

reglement van deelneming voldoet aan de eisen die het WSW stelt. 

Het borgingplafond dat het WSW in de brief van 22 augustus 2016 heeft afgegeven is als volgt 

opgebouwd. 

 

x € 1.000 2016 2017 2018 

Geborgde portefeuille per 1 januari 251.784 250.355 246.615 

Financieringsbehoefte DAEB 8.714 8.302 7.453 

Interne financieringsbronnen -11.554 -12.042 -11.189 

Correctie 1.575 - - 

Borgingstegoed -164 - - 

Borgingsplafond ultimo boekjaar 250.355 246.615 242.879 

 

 Onder de post financieringsbehoefte DAEB zijn de geplande investeringen voor DAEB-

activiteiten uit de prognose van de DPI 2016 meegenomen. 

 Onder de post interne financieringsbronnen zijn de verwachte positieve operationele 

kasstromen en de opbrengsten verkopen uit de prognose van de DPI 2016 meegenomen. 

 De positieve correctie van € 1.575 heeft te maken met een aflossing van een niet-DAEB-

lening. Deze uitgaven komen in principe niet in aanmerking voor borging door het WSW. 

Indien OFW het niet-DAEB-bezit in onderpand geeft, wordt dit bedrag desondanks in het 

borgingsplafond meegenomen. 

 Het borgingstegoed is in 2016 voor een bedrag van € 164 aangepast vanwege een 

overschrijding per 1 januari 2016 van de norm voor de liquiditeit. 

 De geborgde leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2016 € 241.588. Dit ligt  

€ 8.767 onder het niveau van het borgingsplafond.  

 

Het WSW beoordeelt jaarlijks de bedrijfsrisico’s (Business Risk) en de financiële risico’s (Financial 

Risks). In een brief van 22 augustus 2016 heeft het WSW haar waarnemingen naar aanleiding van 

de beoordeling van de Business Risks gegeven. 

                                                        
4
 Berekening OFW. 
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De beoordeling van de financiële risico’s zijn afgestemd met de Autoriteit woningcorporaties. De 

volgende vijf ratio’s worden door het WSW gehanteerd; de ICR, de DSCR, de LTV op basis van 

bedrijfswaarde, de solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde en de dekkingsratio. In dit jaarverslag 

zijn deze ratio’s hiervoor opgenomen.  

 

- Resultatenanalyse 

Het resultaat over 2016 bedraagt € 25.67.210 positief. De analyse van dit resultaat ten opzichte 

van de begroting laat het volgende beeld zien. 

 

X € 1.000 Realisatie 2016 Begroting 2016 

Bedrijfsopbrengsten     

Huuropbrengsten 32.112  31.959  

Opbrengsten servicecontracten 897  1.000  

Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.235  1.767  

Geactiveerde productie eigen bedrijf 0  0  

Overige bedrijfsopbrengsten 614  300  

Som der bedrijfslasten  34.858  35.026 

     

Bedrijfslasten     

Afschrijvingen op materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 

 

437 

  

8.038 

 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.133  704  

Lonen en salarissen 2.242  2.455  

Sociale lasten 334  390  

Pensioenlasten 327  435  

Onderhoudslasten 3.447  4.074  

Leefbaarheid 118  50  

Lasten servicecontracten 959  1.000  

Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 0  0  

Overige bedrijfslasten 3.200  3.349  

Sectorspecifieke heffingen 2.645  2.710  

Som der bedrijfslasten  24.842  23.205 

     

Bedrijfsresultaat  10.016  11.821 

     

Niet gerealiseerde waardeverandering 

vastgoedportefeuille 

 26.825  0 

     

Financiële baten en lasten     

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  0  27 

Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

  

-5 

  

0 

Rentelasten en soortgelijke kosten  -9.729  -9.789 

Totaal financiële baten en lasten  -9.734  -9.762 

     

Resultaat voor belastingen  27.107  2.059 
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Belastingen  -1.462  -1.060 

Resultaat deelnemingen  0  -31 

     

Resultaat na belastingen  25.645  968 

 

Het resultaat over 2016 is circa € 24,7 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt in belangrijke mate 

door de gewijzigde waarderingsgrondslagen veroorzaakt. Per post van de winst- en 

verliesrekening geven we hierbij een toelichting van de belangrijkste afwijkingen. 

- Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille per saldo € 0,5 miljoen lager. In de begroting 

2016 is uitgegaan van de verkoop van 25 bestaande huurwoningen. In 2016 is de verkoop 

van 45 woningen (DAEB en niet-DAEB) en 55 garages gerealiseerd. Ondanks deze sterke 

toename van het aantallen verkopen is het resultaat met € 0,5 miljoen afgenomen. Dit 

wordt veroorzaakt door de hogere boekwaarde van de verkochte woningen die op de 

verkoopopbrengsten in mindering is gebracht. In de begroting is nog uitgegaan van de 

historische kostprijs. In de jaarrekening is uitgegaan van de veel hogere marktwaarde in 

verhuurde staat.  

- Overige bedrijfsopbrengsten per saldo € 0,3 miljoen hoger. De belangrijkste oorzaak voor 

deze hogere overige bedrijfsopbrengst wordt veroorzaakt door de afkoopsom voor 

voortijdige beëindiging van een huurcontract voor het kantoor van een zorginstelling van 

€ 0,4 miljoen. Deze afkoopsom was niet in de begroting voorzien. 

- Afschrijvingen per saldo € 7,6 miljoen lager. In de jaarrekening 2016 wordt alleen 

afgeschreven op activa ten dienste van de exploitatie. In de begroting 2016 is tevens 

rekening gehouden met de afschrijvingen op de activa in exploitatie. Bij de toepassing 

van de marktwaarde in verhuurde staat is afschrijving op activa in exploitatie niet meer 

aan de orde. 

- Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille per saldo € 10,4 miljoen hoger. In de 

jaarrekening 2016 zijn alle na-investeringen verantwoord onder de post overige 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille. In de begroting 2016 is alleen de 

onrendabele investering van de Greente-Zuid als overige waardeverandering 

opgenomen. 

- Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten per saldo 0,4 miljoen lager. Door een 

lagere personeelsformatie in 2016 zijn de personeelskosten lager dan begroot. 

- Onderhoudslasten € 0,6 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere 

kosten voor planmatig onderhoud. Een belangrijk deel van de kosten van planmatig 

onderhoud heeft betrekking op schilderwerk (wel zijn alle werkzaamheden uitgevoerd).  

- Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille € 26,8 miljoen hoger. Deze niet-

gerealiseerde waardeverandering wordt veroorzaakt door de stijging van de 

marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille. De ontwikkeling van de 

marktwaarde laat in 2016 een duidelijke stijging zien.  

 

- Financiering en liquiditeit 

De kredietruimte op korte termijn bedraagt bij de ING-bank € 2,5 miljoen. 

De interne financiering ultimo 2016 bedraagt: 

 

x € 1.000 2016 2015 

Materiële vaste activa  501.677 487.025 

   

Af: Schulden aan kredietinstellingen 241.588 253.339 

   

Interne financiering 260.089 233.686 
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De operationele kasstromen over 2016 zijn als volgt. 

 

x € 1.000 2016 2015 

Ontvangsten van huurders 33.280 32.844 

Overige ontvangsten 138 156 

Renteontvangsten 1 36 

Saldo ingaande kasstromen 33.419 33.036 

   

Personeelsuitgaven 2.851 2.927 

Onderhoudsuitgaven 4.234 4.184 

Overige bedrijfsuitgaven 3.767 4.253 

Rente-uitgaven 9.710 10.983 

Sectorspecifieke heffingen 23 13 

Verhuurdersheffing 2.621 2.367 

Leefbaarheid 44 42 

Saldo uitgaande kasstromen 23.250 24.769 

   

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten 10.169 8.267 

   

Netto operationele kasstroom per gewogen VHE (x € 1) 2.137 1.719 

   

ICR (rentedekkingsgraad) op jaarbasis 2,0 1,8 

Netto-kasstromen in % van de huuropbrengsten 31% 25% 

 

- Vermogenspositie 

De balanspositie per 31 december 2016 op basis van bedrijfswaarde is als volgt: 

Balans per 31 december 2016 (x € 1.000) 

Activa 31-12-

2016 

31-12-

2015 

Passiva 31-12-

2016 

31-12-

2015 

Materiële vaste activa   Eigen vermogen 127.734 145.046 

DAEB-vastgoed in 

exploitatie 

354.912 373.508    

Niet-DAEB-vastgoed in 

exploitatie 

 

9.869 

 

12.810 

   

Onroerende zaken 

verkocht onder 

voorwaarden 

 

1.742 

 

1.981 

Voorzieningen 1.121 1.069 

Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen expl. 

 

3.132 

 

9.374 

   

Onroerende en roerende 

zaken ten dienst van expl. 

 

2.286 

 

2.571 

   

      

Financiële vaste activa 5.544 6.841 Langlopende schulden 224.979 237.657 

      

Totaal vaste activa  377.485 407.085    

      

Totaal vlottende activa 7.109 6.220 Kortlopende schulden 30.760 29.533 

      

Balanstotaal 384.594 413.305 Balanstotaal 384.594 413.305 
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Het eigen vermogen op basis van bedrijfswaarde bedraagt per 31 december 2016 € 127,7 miljoen 

(ultimo 2015: 145,0 miljoen). Dit staat gelijk aan een solvabiliteit van 33% (ultimo 2015: 35%). 

De daling van de solvabiliteit is veroorzaakt door een daling van de bedrijfswaarde. Deze daling 

van de bedrijfswaarde is vooral te wijten aan een daling van de verwachte huurstijging over de 

eerste vijf jaar en een stijging van de verhuurderheffing. 

De solvabiliteit op basis van de marktwaarde in verhuurde staat per 31 december 2016 bedraagt 

50% (31-12-2015: 46%). 

 

- Ontwikkeling financiële positie 

De ontwikkeling van de financiële positie voor de komende jaren is als volgt geprognosticeerd: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Operationele kasstromen 9.136 8.680 9.526 8.706 9.375 

      

Verkoopontvangsten -3.610 -3.682 -3.756 -3.831 -3.908 

Investeringen 11.142 5.546 6.329 8.141 8.603 

(Des-)investeringskasstromen 7.532 1.864 2.573 4.310 4.695 

      

Financieringskasstromen 

(aflossingen) 

22.251 21.802 18.895 26.334 15.747 

      

Totaal financieringsbehoefte 20.647 14.986 11.942 21.938 11.067 

 

  

x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026 

Operationele kasstromen 9.037 9.303 10.423 10.582 10.906 

      

Verkoopontvangsten -3.986 -4.065 -4.147 -4.230 -4.314 

Investeringen 7.904 8.530 8.910 10.030 8.111 

(Des-)investeringskasstromen 3.918 4.465 4.763 5.800 3.797 

      

Financieringskasstromen 

(aflossingen) 

5.476 5.950 9.989 14.530 8.572 

      

Totaal financieringsbehoefte 357 1.112 4.329 9.748 1.463 

  

De uitgangspunten van de meerjarenprognose voor de komende tien jaar komen overeen met 

de door de Autoriteit woningcorporaties voorgeschreven parameters (conform update 

parameters beoordelingskader september 2016). 

De uitgangspunten die in de prognose gehanteerd zijn, zijn als volgt. 

 

- Jaarlijkse huurstijging (inclusief harmonisatie) 

Jaar Huurstijging 

2017 1,2% 

2018 1,2% 

2019 1,6% 

2020 1,8% 

2021 e.v.  2,0% 

 

- Inflatie 

Jaar Inflatiepercentage 
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2017 0,60% 

2018 1,07% 

2019 1,53% 

2020 e.v. 2,00% 

 

- Loonstijging 

Jaar Percentage 

loonstijging 

2017 1,60% 

2018 1,90% 

2019 2,20% 

2020 e.v.  2,50% 

 

- Rente nieuwe financieringen/herfinancieringen 

Jaar Rentepercentage 

2017 0,85% 

2018 1,68% 

2019 2,51% 

2020 3,34% 

2021 4,17% 

2022 e.v. 5,00% 

 

- Ontwikkeling marktwaarde (leegwaardestijging) DAEB- en niet-DAEB-bezit 

Jaar Marktwaardestijging 

2017 4,50% 

2018 3,67% 

2019 2,83% 

2020 e.v.  2,00% 

 

- Investeringen 

De geplande investeringen zijn opgenomen conform de door OFW opgestelde wensportefeuille 

voor de periode toe en met 2026. De inflatie die bij de investeringen wordt gehanteerd bedraagt 

jaarlijks 2,5%. 

 

- Verkoopresultaten 

Het aantal te verkopen huurwoningen bestaand bezit is voor de jaren 2017 t/m 2026 begroot op 

30 woningen per jaar. 

 

- Verhuurderheffing 

In de meerjarenprognose 2017 t/m 2026 is rekening gehouden met de verhuurderheffing voor 

zelfstandige woningen met een huurprijs tot € 710,68. Voor het jaar 2017 is rekening gehouden 

met een geldende tarief van € 5,36 per € 1.000 WOZ-waarde. Vanaf 2018 is rekening gehouden 

met een stijging van het tarief naar € 5,95 per € 1.000 WOZ-waarde.  

 

- Heffing saneringssteun 

Voor de jaren 2017 tot en met 2020 is rekening gehouden met een heffing voor saneringssteun 

van 1% van de huuropbrengsten. 

 

- Resultaat deelnemingen 
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Het resultaat deelnemingen is op nihil gesteld. De activiteiten van de deelnemingen beperken 

zich tot VVE-beheer. Naar verwachting zullen de opbrengsten en kosten van de deelnemingen 

gering zijn. 

 

Treasury 

Doelstelling beleidsplan: We zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociaal ondernemerschap 

worden geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

Actie: We stellen een treasuryjaarplan op. 

De volgende treasuryactiviteiten hebben plaatsgevonden: 

 Er is uitvoering gegeven aan het treasuryjaarplan 2016.  

 Het cashmanagement geschiedde op basis van een wekelijks overzicht van de 

liquiditeitsontwikkeling op korte termijn. 

 We hebben een treasuryjaarplan en de daarbij behorende liquiditeitsplanning opgesteld voor 

2017.   

 We hebben gedurende het jaar advies ingewonnen bij een onafhankelijk en specialistisch 

treasuryadviesbureau (Thésor). De treasurycommissie heeft drie keer overleg gevoerd. Aan 

dit overleg nemen de directeur-bestuurder, Thésor, de manager Bedrijfsvoering en de 

medewerker Planning & Control deel.  

 Het Treasurystatuut is aangepast (o.a. in lijn gebracht met de Woningwet).  

 We hebben daarnaast een Reglement Financieel Beleid en Beheer opgesteld (goedgekeurd 

door de Aw). Dit is een verplichting die voortvloeit uit de Woningwet. 

 

In de jaarrekening is in onderdeel 11 Financiële instrumenten (pagina 110) een nadere toelichting 

gegeven op het krediet-, liquiditeits-, het renterisico en de rentederivaten van OFW. 

 

Huurderving  

Doelstelling beleidsplan: In onze bedrijfsvoering zijn we efficiënter dan het gemiddelde van de 

corporatiesector. 

Actie: De huurderving van woningen (exclusief leegstand vanwege verkoop, herstructurering en 

leegstand van bedrijfsruimten) bedraagt maximaal 1 procent. 

De huurderving van de woningen bedraagt over 2016 0,37% (2015: 0,62%, 2014: 0,80%) van de 

huuropbrengsten. De daling van de leegstand wordt onder andere veroorzaakt door de 

aanpassingen in het verhuurproces, hierdoor kan in veel gevallen aansluitend verhuurd worden. 

Ook het dalend aantal verhuizingen draagt er aan bij dat het percentage huurderving laag is. 

 

Een belangrijk deel van de huurderving wordt veroorzaakt door leegstand in bedrijfsruimten (met 

name het Themacentrum). Indien deze leegstand wordt meegenomen dan bedraagt het 

percentage huurderving 1,19. 

 

Bedrijfslasten 

Doelstelling beleidsplan: In onze bedrijfsvoering zijn we efficiënter dan het gemiddelde van de 

corporatiesector. 

Actie: Uit benchmarkgegevens blijkt aan de hand van onze bedrijfslasten per verhuureenheid dat we 

efficiënter zijn dan het landelijk gemiddelde. 

Volgens de cijfers van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) die bij de Toezichtbrief 2016 (van 11 

november 2016) zijn verstrekt bedraagt het landelijk corporatiegemiddelde van de netto-

bedrijfslasten over 2015 € 1.195 per verhuureenheid. OFW komt in 2015 volgens de gegevens 

van de Aw uit op € 1.070 per verhuureenheid. Dit is ruim 10% lager dan het gemiddelde.  

Op basis van de berekeningswijze van de Aw komen de netto-bedrijfslasten van 2016 op € 1.018 

per verhuureenheid uit. 

 

Risicomanagement 
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Doelstelling beleidsplan: Wij zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociale ondernemerschap 

worden geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

Actie: We leggen de wijze waarop we strategische risicoanalyses vast, met daaraan gekoppeld een 

overzicht van de beheersmaatregelen. 

 

Risicohouding 

OFW staat een risico-neutrale houding voor. Dit houdt in dat we weloverwogen omgaan met de 

besluitvorming, maatregelen 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 zijn. Wij zijn 

van mening dat het vroegtijdig signaleren van de ontwikkelingen en het snel kunnen schakelen 

en erop inspelen er voor zorgt dat risico’s meer beheersbaar worden.  

 

Risicobewustzijn is onderdeel van de zachte kant van risicomanagement. Open communicatie en 

onderling vertrouwen zijn elementen die hierbij een belangrijke rol spelen. OFW wil ook intern 

transparant zijn. Dit voorkomt dat bij een medewerker bekende risico’s ‘onder de pet’ worden 

gehouden. 

 

Systeem van risicomanagement 

De belangrijkste onderdelen van het systeem van risicomanagement zijn: 

- OFW heeft een auditcommissie, waarin verschillende aspecten van de risicobeheersing aan 

de orde komt. Jaarlijks vindt er een pre-auditmeeting plaats waar het auditplan met de 

accountant wordt besproken. 

- In de auditcommissie is het profiel en de invulling van de functie van de controller besproken 

en vastgesteld. De werving van de controller (via detachering) heeft geleid tot de invulling van 

de controllerfunctie per 1 januari 2017. Het beoordelen van het risicomanagement binnen 

OFW is een onderdeel van de functie van controller. 

- In de treasurycommissie worden onder andere de ontwikkelingen op het gebied van de geld- 

en kapitaalmarkt, regelgeving van de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw en de invulling van de financieringsbehoefte door OFW besproken. 

Jaarlijks wordt een treasuryjaarplan met een liquiditeitsprognose opgesteld. Deze 

liquiditeitsprognose wordt periodiek bijgesteld. In het kader van het cashmanagement wordt 

wekelijks een opstelling van de liquiditeitsontwikkeling op korte termijn gemaakt. In het 

treasuryjaarplan worden de belangrijkste risico’s met betrekking tot de renterisico’s en 

financierbaarheid geïdentificeerd en geanalyseerd.  

- In het kader van de nieuwe Woningwet is het reglement financieel beleid en beheer 

opgesteld. In dit reglement zijn onder andere een aantal procedures omtrent 

risicomanagement vastgelegd. 

- In investeringsbesluiten wordt een risicoparagraaf met de belangrijkste risico’s en 

beheersmaatregelen opgenomen.  

- Het treasurystatuut, het toetsingskader voor investeringen en het toetsingskader voor 

verbindingen zijn geactualiseerd en in lijn gebracht met de nieuwe Woningwet. 

- In het vierde kwartaal van 2016 is een fraude-risico-analyse opgesteld. Met daarin de risico’s 

van fraude en de beheersmaatregelen die genomen zijn.  

- Op basis van de in september 2015 opgestelde risicoanalyse zijn de vier belangrijkste risico’s 

voor de bedrijfsvoering van OFW geïdentificeerd. In de kwartaalrapportages zijn de 

ontwikkelingen met betrekking tot deze risico’s en de beheersmaatregelen gerapporteerd. 

- In het kader van de meerjarenprognose 2017 t/m 2026 zijn een viertal scenario’s in beeld 

gebracht. De vier scenario’s zijn: 
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o Het wegvallen van de huurinkomsten van de grootste zorgpartij (verzorgingshuis) door 

bijvoorbeeld een faillissement. Dit scenario is uitgewerkt op verzoek van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

o Stagnerende woningverkopen. In de meerjarenprognose is uitgegaan van jaarlijks 30 

verkopen van bestaande huurwoningen. In een alternatief scenario is uitgegaan van 

jaarlijks 15 verkochte woningen. 

o Lagere huurverhogingen en hogere rente voor nieuwe financieringen. In dit scenario is 

over de eerste vijf prognosejaren uitgegaan van jaarlijks een 0,5% lagere huurstijging en 

een hogere rente voor nieuwe financieringen (3% in 2017 en 2018 en 5% voor de jaren 

2019 t/m 2021). 

o Meer nieuwbouw en meer woningverkopen. In dit scenario is uitgegaan van 45 

woningverkopen per jaar en de nieuwbouw van 15 extra huurwoningen per jaar.  

Voor de vier scenario’s zijn de vijf kengetallen (de ICR, solvabiliteit, LTV, DSCR en de dekkingsratio) 

van de beoordeling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Financial Risks) uitgewerkt. 

Alleen in het scenario lagere huurverhogingen en hogere rente wordt alleen de DSCR-norm van 

het WSW niet gehaald. De vier overige kengetallen van het WSW worden in dit scenario wel 

gerealiseerd. In de drie andere scenario’s worden wel alle ratio’s van het WSW gehaald.  

 

Ontwikkelingen risico’s in verslagjaar 

In het boekjaar 2016 zijn geen nieuwe risico’s geïdentificeerd, danwel hebben gebeurtenissen 

plaatsgevonden die tot aanpassingen in het risicomanagementsysteem hebben geleid. 

 

De belangrijkste risico’s voor de bedrijfsvoering van OFW zijn: 

 

Politiek/wet- en regelgeving 
Netto-risico 

Waarschijnlijkheid/kans Impact 

Hoog Groot 

 

Omschrijving risico 

De politiek en de daaruit voortvloeiende regelgeving hebben een grote invloed op de strategie, 

het beleid en de bedrijfsvoering van woningcorporaties. De afgelopen jaren hebben zich 

gekenmerkt door veel maatregelen vanuit politiek/wet- en regelgeving, die grote consequenties 

hebben voor woningcorporaties en dus ook voor OFW. 

De verhuurderheffing, de invoering van de huursombenadering, de invoering van de 

passendheidtoets en de splitsing van DAEB- en niet-DAEB, de invoering van marktwaarde in 

verhuurde staat als waarderingsgrondslag zijn maatregelen die financiële gevolgen hebben voor 

OFW. 

De coalitieonderhandelingen naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 

2017 brengen een zeker risico en onvoorspelbaarheid met zich mee. 

Een aantal politieke partijen hebben maatregelen aangekondigd die grote consequenties hebben 

voor woningcorporaties. Zoals het verlagen van de liberalisatiegrens voor sociale  

huurwoningen naar € 600,- (dit raakt onze kernactiviteiten) en het verhogen van de 

Verhuurderheffing (met gevolgen voor kasstromen en onze investeringscapaciteit). 

 

Beheersmaatregelen 

In 2016 heeft OFW veel aandacht besteed aan consequenties voor de strategie, het beleid en de 

bedrijfsvoering en de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe Woningwet en het BTIV. 

Voorbeelden hiervan zijn de het voorlopige scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB en het 

opstellen van de wensportefeuille voor de komende tien jaar. 

Door snel te anticiperen op de veranderende regelgeving wordt het risico van de maatregelen 

gemitigeerd. 
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Treasury-beschikbaarheid financiering 
Netto-risico 

Waarschijnlijkheid/kans Impact 

Gemiddeld Groot 

 

Omschrijving risico 

Het niet tijdig beschikbaar hebben van financiële middelen c.q. financieringsmogelijkheden. 

Bepalend hierbij is dat wordt voldaan aan de criteria die door het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) worden gesteld. Voldoende ruimte 

binnen het borgingsplafond van het WSW is essentieel om herfinancieringen en nieuwe 

investeringen te kunnen financieren. De achtervangpositie bij het WSW van de gemeente 

Dronten is hierbij cruciaal.  

OFW heeft een relatief hoge schuldenpositie per verhuureenheid, maar voldoet aan de criteria 

van het WSW en de Aw. Dit blijkt ook uit de oordeelsbrieven van beide sectorinstituten. 

 

Beheersmaatregelen 

OFW stuurt op de financial risks van het WSW en werkt aan een verdere afbouw van de 

schuldenpositie. 

OFW heeft een treasurystatuut, waarin de kaders van het treasurybeleid zijn vastgelegd. In het 

treasuryjaarplan worden de ontwikkelingen omtrent financiering en de financieringsbehoefte 

inzichtelijk gemaakt. 

 

ZOG/BOG/MOG 
Netto-risico 

Waarschijnlijkheid/kans Impact 

Hoog Groot 

 

Omschrijving risico 

Het risico van leegstand en waardevermindering als gevolg van leegstand. 

OFW heeft aan verschillende zorgpartijen zorgvastgoed (ZOG) verhuurd. Door de veranderende 

wetgeving voor zorgaanbieders is er vanuit zorgaanbieders 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.  

OFW heeft maar in beperkte mate bedrijfsvastgoed (BOG). Leegstand in gezondheidscentra ziet 

OFW niet als een groot risico. Het Themacentrum en de Tegeltoko laten leegstand zien. De 

huurcontracten van de zittende huurders van het Themacentrum zijn in 2016 verlengd. OFW 

heeft de intentie om deze panden te verkopen. 

Het maatschappelijk vastgoed (MOG) bestaat voornamelijk uit het MFC Biddinghuizen en de 

school in Dronten-West. Hiervoor zijn 40-jarige huurcontracten met de gemeente Dronten 

afgesloten. De overige huurcontracten binnen het MFG zijn van ondergeschikt belang. 

 

Beheersmaatregelen 

Relatiebeheer met de huurders van het vastgoed. OFW heeft met enkele zorgpartijen afspraken 

gemaakt over de huurvoorwaarden en dergelijke. 

In 2014 heeft OFW een risico-inventarisatie van het zorgvastgoed gemaakt.  

OFW heeft het beleid om niet-DAEB-bezit af te stoten door verkoop. 
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Lokale politiek-bestuurlijke omgeving 
Netto-risico 

Waarschijnlijkheid/kans Impact 

Gemiddeld Groot 

 

Omschrijving risico 

OFW heeft als lokaal opererende corporatie op veel fronten te maken met de gemeente Dronten. 

Er zijn op vrijwel alle niveaus veel contacten met de gemeente. OFW dient op basis van de 

Woningwet een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het gemeentelijke 

volkshuisvestingsbeleid. Middels een bod maakt OFW kenbaar wat haar bijdrage is. Het bod is 

uitgangspunt bij de onderhandelingen tussen gemeente, de Huurders Belangen Verenging HBV 

en OFW om tot prestatieafspraken te komen. Op het gebied van wijziging van ruimtelijke 

ordening en omgevingsvergunningen heeft OFW met de publiekrechtelijke taak van de gemeente 

Dronten te maken. Aankopen van grond en dergelijke behoren tot het privaatrecht. 

OFW is eigenaar van het MFC en een school in Dronten-West die door de gemeente Dronten 

langjarig worden gehuurd.  

Aangezien de belangen van de gemeente en OFW niet altijd parallel lopen, besteden wij daar in 

ons risicomanagement aandacht aan.  

 

Beheersmaatregelen 

Goede samenwerking met de gemeente. Er vindt regelmatig overleg op bestuurlijk niveau plaats. 

De gemeente en OFW hebben een gemeenschappelijk woningmarktonderzoek laten uitvoeren. 

De gemeente, de Huurders Belangen Vereniging HBV en OFW zijn in december 2016 

prestatieafspraken voor het jaar 2017 overeengekomen. Het financiële risico dat de gemeente de 

generieke achtervang voor het WSW mogelijk ter discussie zou stellen is geweken.  

OFW streeft naar een heldere communicatie, wil keuzes onderbouwen waarbij het 

volkshuisvestelijke belang en de financiële continuïteit in het oog worden gehouden. 

 

Verslaggevingsrisico 
In de jaarrekening 2016 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Vanaf 2016 wordt als 

waarderingsgrondslag voor de vastgoedportefeuille de marktwaarde in verhuurde staat 

gehanteerd. 

Bij de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille is, met 

uitzondering van BOG, MOG, ZOG en studenteneenheden, uitgegaan van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde (basisvariant). Op basis van dit handboek is voor 

respectievelijk 2015 en 2016 een zogenaamde doorexploiteer- en uitpondscenario per 

marktwaardecomplex berekend. De hoogste van deze waarden is bepalend voor de waardering 

van de marktwaarde.  

De berekeningswijze van de exit-yield van het uitpondscenario volgens het handboek 2016 is 

sterk gewijzigd ten opzichte van de berekeningswijze van de exit-yield van het uitpondscenario 

volgens het handboek 2015. Het gevolg van deze aangepaste berekeningswijze is dat de 

marktwaarde volgens het basisscenario 2016 aanzienlijk hoger uitkomt dan de marktwaarde 

2015. Hierdoor is er in de jaarrekening een forse toename van de niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen en de herwaarderingsreserve ontstaan.  

 

Beleidsmatige analyse van het verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde 

OFW waardeert in de jaarrekening 2016 (conform de RJ645) haar gehele vastgoedportefeuille 

voor het eerst tegen marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is het 

geschatte bedrag waartegen op peildatum onder optimale marktcondities het vastgoed in een 

zakelijke transactie zou worden overgedragen.  
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Dit vertaalt zich direct in het gepresenteerde eigen vermogen dat per 31 december 2016 € 257 

miljoen bedraagt. Vanwege haar missie, die gekoppeld is aan het grondrecht op huisvesting, zal 

OFW de marktwaarde verhuurde staat naar verwachting echter niet realiseren, omdat naast 

financiële ook volkshuisvestelijke overwegingen een rol spelen in de beleidskeuzes ten aanzien 

van het vastgoed in exploitatie. Of in andere woorden: als woningcorporatie vindt OFW het haar 

verantwoordelijkheid een lager financieel rendement te accepteren, indien daar 

volkshuisvestelijke opbrengsten tegenover staan. 

Het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van € 495 miljoen en de bedrijfswaarde 

van € 365 miljoen van het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2016 € 130 mln. Dit verschil 

kan worden beschouwd als de maatschappelijke vermogensbestemming van OFW en 

weerspiegelt de financiële impact van het gevoerde, op de haar volkshuisvestelijke rol en 

financiële situatie gebaseerde, beleid. 

De externe toezichthouders (WSW en Aw) hebben in hun oordeelsvorming over de financiële 

stabiliteit van OFW geconcludeerd dat OFW financieel in staat is om deze vermogensbestemming 

te dragen. Het is dus betaalbaar. Een andere vraag is echter of de vermogensbestemming van      

€ 130 miljoen uitlegbaar is in het licht van de opgave en de doelstellingen van OFW.  

Voor de beantwoording van deze vraag is een analyse gemaakt van de opbouw van de 

vermogensbestemming. Met een zogenaamde impactmatrix is een koppeling gemaakt tussen de 

verschillende componenten van de vermogensbestemming en de volkshuisvestelijke opgaven 

waarop OFW aanspreekbaar is.  

Verbijzonderd naar de hoofdcomponenten levert dit het volgende beeld op:  

 

 
Een 1-op-1 vergelijking van de afzonderlijke componenten is niet zomaar mogelijk. Dat komt 

omdat er naast een andere exploitatiewijze drie belangrijke verschillen bestaan in de 

uitgangspunten van beide waarden: 

 

1. Het eerste belangrijke verschil betreft de rendementseis. Zowel de marktwaarde als de 

bedrijfswaarde weerspiegelt de waardering op dit moment van toekomstige kasstromen, 

waarbij de waardering van een kasstroom afneemt naarmate ze zich verder in de tijd 

voordoet. Deze correctie in de tijd, de disconteringsvoet, komt voort uit de rendementseis 

van de veronderstelde eigenaar van het vastgoed. In de marktwaardeberekeningen, die zijn 

gemaakt vanuit het perspectief van een marktpartij, ligt de disconteringsvoet circa 2% boven 

de in de bedrijfswaarde gebruikte disconteringsvoet van 5%. Zou het marktwaardescenario 

ook worden berekend op basis van een disconteringsvoet van 5%, dan zou deze circa € 120 

miljoen hoger zijn. Dit bedrag geeft een indicatie van het financieringsvoordeel van OFW ten 

opzichte van een marktpartij.  

bedragen in miljoen euro's Marktwaarde Bedrijfswaarde Verschil  

component in waardering 

Huuropbrengsten 227 €                595 €                    (368) €      

Verkoopopbrengsten 264 €                18 €                      246 €        

Vastgoedgerelateerde kosten (45) €                 (111) €                   66 €          

Beheerkosten (13) €                 (102) €                   89 €          

Verhuurderheffingen (20) €                 (62) €                     42 €          

Eindwaarde 99 €                  27 €                      72 €          

Overdrachtskosten 1 
) 

(17) €                 - €                     (17) €        

495 €             365 €                 130 €     
1) 

 De overdrachtskosten zijn de kosten die een marktpartij moet maken om de portefeuille over te nemen 
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2. De marktwaarde veronderstelt dat bij beëindiging van het lopende huurcontract een 

zogenaamde hold-sell analyse plaatsvindt. Dat betekent dat wordt bekeken of het financieel 

gezien voordeliger is om een leegkomende woning te verkopen of opnieuw te verhuren. Bij 

de bedrijfswaarde wordt deze afweging niet consequent gemaakt. In plaats daarvan worden 

per jaar circa 30 woningen (in de eerste vijf jaar) verkocht uit de verkoopvijver en geldt voor 

de overige woningen dat ze na mutatie opnieuw worden verhuurd. Als gevolg hiervan zijn de 

verkoopopbrengsten in de marktwaarde veel hoger en logischerwijs de huuropbrengsten en 

de exploitatiekosten veel lager. 

 

3. Tenslotte verschilt de periode waarover de componenten worden berekend. De marktwaarde 

gaat uit van een rekenperiode van 15 jaar met aan het einde van de periode een eindwaarde 

(exit-yield) die de aan de woning toegedichte verdiencapaciteit na het 15e jaar weerspiegelt. 

In de bedrijfswaarde wordt uitgegaan van een totale exploitatieperiode van 50 jaar vanaf 

bouw met een eindwaarde die is gebaseerd op sloop en vervanging. Als gevolg hiervan zijn 

alle componenten in de marktwaarde lager en is de eindwaarde hoger. 

 

Om toch een realistische vergelijking op componentniveau mogelijk te maken, is voor deze 

analyse de bestaande opbouw van de marktwaarde gecorrigeerd voor de twee laatstgenoemde 

verschillen. In onderstaande opstelling is bij de marktwaarde verondersteld dat net als bij de 

bedrijfswaarde niet meer dan 150 woningen worden verkocht (de impact van deze 

veronderstelling op de marktwaarde bedraagt circa € 70 miljoen en is als gemiste extra 

verkoopopbrengst opgenomen in de component verkoop) en is de eindwaarde verdeeld over de 

onderliggende componenten. In deze analyse is het bovengenoemde verschil (zie opmerking 1) in 

discontering van circa 2% buiten beschouwing gelaten. 

 

 
 

Samengevat kan de vermogensbestemming van € 130 mln. worden onderverdeeld in drie 

hoofdcomponenten die ieder bestaan uit twee deelcomponenten: 

1. Vermogensbestemming door een afwijkende opbrengstenstructuur (lagere huren en 

minder verkoop): -/- € 8+ € 66 = € 58 mln. 

2. Vermogensbestemming door een afwijkende kostenstructuur (vergelijkbare 

vastgoedkosten en extra beheerkosten): -/- € 3 mln.+ € 74 mln. = € 71 mln. 

3. Vermogensbestemming door een afwijkende eigenaarsstructuur (meer heffingen en geen 

overdrachtskosten): € 18 mln. -/- € 17 mln. = € 1 mln.  

 

Impactmatrix koppelt vermogensbestemming aan beleidsdoelen 

bedragen in miljoen euro's Marktwaarde Bedrijfswaarde Verschil  

component in waardering 

Huuropbrengsten 639 €                647 €                    (8) €          

Verkoopopbrengsten 82 €                  16 €                      66 €          

Vastgoedgerelateerde kosten (124) €               (121) €                   (3) €          

Beheerkosten (36) €                 (110) €                   74 €          

Verhuurderheffingen (49) €                 (67) €                     18 €          

Eindwaarde - €                 - €                     - €        

Overdrachtskosten (17) €                 - €                     (17) €        

495 €             365 €                 130 €     



 

Pagina | 62  

 

Met deze specificatie van de vermogensbestemming wordt het makkelijker om de vraag te 

beantwoorden of de vermogensbestemming uitlegbaar is vanuit de strategie van OFW. In 

onderstaande impactmatrix worden daarvoor de componenten van de met de bedrijfswaarde 

geaccepteerde vermogensbestemming gekoppeld aan de maatschappelijke speerpunten uit het 

beleidsplan van OFW. Dit zijn ‘Alle doelgroepen onder dak’, ‘Goed wonen’, ‘Kansrijke 

woonomgeving’ en ‘Energiesprong’.  

 

 

Met behulp van de gevulde impactmatrix kunnen nog een aantal overwegingen bij de 

vermogensbestemming worden gemaakt: 

- Allereerst is er sprake van een verschil door ‘huurverlies’. De door OFW, uit oogpunt van 

betaalbaarheid, gevraagde sociale huurprijzen zijn, mede vanwege de wettelijke verplichting 

van passend toewijzen, vaak lager dan de marktconforme huurprijzen. Een andere reden van 

huurverlies is dat de bedrijfswaarde veronderstelt dat het vastgoed na 50 jaar niet meer 

verhuurbaar is. Deze beide omstandigheden leiden tot lagere verwachte huurontvangsten. 

Daar staat tegenover dat OFW vanwege haar lagere rendementseis toekomstige kasstromen 

hoger waardeert dan een marktpartij. Bij OFW compenseren deze tegengestelde effecten 

elkaar, zodat OFW haar verwachte toekomstige huuropbrengsten toch nog € 8 miljoen hoger 

waardeert dan een marktpartij haar hogere kasstromen zou waarderen. Je zou dus kunnen 

zeggen dat OFW de door haar verstrekte huurkorting volledig financiert met haar lagere 

rendementseis.  

- Het uitgangspunt dat OFW buiten de verkoopdoelstelling van 30 woningen per jaar haar 

woningen in de verhuur houdt voor de te huisvesten doelgroep, heeft als gevolg dat OFW 

afziet van het incasseren van een mogelijke extra uitpondpremie van circa € 70 miljoen. De 

keuze voor door-exploiteren is belangrijk voor de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief 

goed huuraanbod en voor het functioneren van de wijken. 

- Behalve een lagere inkomende kasstroom, resulteert het door OFW gevoerde beleid ook in 

hogere kosten. Het kwaliteitsbeleid van OFW, waar ook leefbaarheid en duurzaamheid toe 

behoren, zorgt voor hogere kosten dan beleid voor een marktconforme exploitatie.  

- Dit vertaalt zich ook naar de beheerkosten: 

o Het sociaal exploiteren als woningcorporatie brengt een aantal vraagstukken met zich 

mee dat vraagt om aanvullende competenties en werkzaamheden. Een deel hiervan 

is zichtbaar aan de voorkant zoals een intensiever contact met huurders, (zorg-) 

instellingen en gemeente in het kader van beleidsvorming en samenwerking. Ook 

Impactmatrix OFW Zo maken wij het waar 
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1. Alle doelgroepen onder dak 
(Betaalbare woonlasten, sluitend vangnet)  ++ ++  +   + + 

2. Goed Wonen 
(Wonen met zorg, technische kwaliteit, keuzemogelijkheden) + + ++  ++ 

3. Kansrijke woonomgeving 
(Leefbare wijken, diversiteit, maatschappelijke vastgoed)  +  ++ 

4. Energiesprong 
(Energieprestaties, CO2 uitstoot, duurzame keten)   + +   + 

Verschil marktwaarde en bedrijfswaarde (vermogensbestemming): (8) €          66 €         (3) €          74 €         18 €         (17) €       130 €      
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vragen de te huisvesten bijzondere doelgroepen om andere specifieke competenties 

en werkzaamheden van het personeel, wat additionele kosten met zich meebrengt.  

o Naast bovenstaande heeft een woningcorporatie ook diverse zaken aan de 

achterkant te regelen als gevolg van de verplichtingen rondom sociale huisvesting en 

beheer (o.a. verantwoording, compliance, governance). Hierdoor is binnen 

woningcorporaties sprake van een hogere administratieve werk- en regeldruk dan in 

een marktsituatie wordt verondersteld en deze werkzaamheden zijn specifiek en 

vragen om competenties die anders zijn en meer kosten met zich meebrengen.  

OFW acht de vermogensbestemming van € 130 mln. met bovenstaande beleidsmatige analyse 

voldoende uitlegbaar en zal in de toekomst dit verschil blijven monitoren en door middel van een 

impactmatrix (of een soortgelijk middel) beleidsmatige verantwoording afleggen over het verschil 

tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde.  

 
 

Bron: controleverslag 2016 Deloitte 

 

Verwerking na-investeringen 

In de jaarrekening 2016 is een bedrag van € 11,133 mln. als overige waardeveranderingen ten 

laste van het resultaat gebracht. Deze overige waardeveranderingen hebben betrekking op na-

investeringen (met name modernisering Chaletwoningen) van woningen. Deze posten hebben 

geen effect op de marktwaarde in verhuurde staat en zijn om die reden ten laste van het 

resultaat gebracht. De marktwaarde in verhuurde staat is de waarderingsgrondslag in de 

jaarrekening 2016. 

De bedrijfswaarde van de woningen is door levensduurverlenging als gevolg van deze na-

investeringen wel toegenomen. Deze na-investeringen worden grotendeels gedekt door de  extra 

kasstromen als gevolg van de levensduurverlenging. 
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8. VERKLARING BESTUUR 
 

Ik onderschrijf het belang van een goed ondernemingsbestuur. Een onderdeel daarvan is het 

afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Ik verklaar dat de middelen uitsluitend 

besteed zijn in het belang van de volkshuisvesting. Ik heb de jaarstukken over 2016 opgesteld en 

deze ter vaststelling op 12 juli 2017 voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. 

 

Ir. G.N. Sweringa, directeur-bestuurder 

Oost Flevoland Woondiensten 
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9. JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 
Inleiding  

In dit jaarverslag verantwoordt de Raad van Commissarissen (RvC) zich over de uitvoering van 

haar taken in 2016. 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). 

 

Vergaderingen en overige bijeenkomsten 

Frequentie en aanwezigheid reguliere vergaderingen 

De RvC heeft vijf keer vergaderd. Alle RvC-leden waren aanwezig (behalve bij de vergadering van 

11 juli en 28 september, toen waren er vier van de vijf RvC-leden). De directeur-bestuurder en de 

manager Bedrijfsvoering waren bij de vergaderingen aanwezig (maar niet bij het besloten RvC-

overleg voorafgaand aan iedere vergadering). De accountant was aanwezig bij de RvC-

vergadering waarin het jaarverslag is behandeld. De voorzitter en vicevoorzitter hebben voor elke 

vergadering een voorbereidingsgesprek met de directeur-bestuurder gehad.  

 

Projectbezoek  

Naast de reguliere vergaderingen heeft de RvC met de directeur-bestuurder in september een 

bezoek gebracht aan het moderniseringsproject Greente-Zuid in Swifterbant.  

In maart was de RvC aanwezig bij de officiële oplevering van moderniseringsproject 137 

Chaletwoningen in Dronten. De opleveringshandeling werd verricht door minister Blok. 

Voorafgaand vond een overleg met de minister plaats waarbij de RvC, directeur-bestuurder, MT 

en een afvaardiging van de gemeente aanwezig waren. 

 

Bijeenkomsten met OR, MT 

In februari en september hebben ontmoetingen met de OR plaatsgevonden. Met de OR is onder 

andere gesproken over de werkorganisatie (impact van de invoering van het nieuwe ERP-

systeem, het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek dat in 2017 plaatsvindt en de 

implementatie van de wet Flexibel Werken). RvC en OR hebben afgesproken dat vanaf 2017 er 

één overleg met OR en RvC gepland wordt en één met OR, RvC en directeur-bestuurder.  

De RvC is tevens aanwezig geweest bij de (informele) Kerstbijeenkomst voor medewerkers. 

In april is een bijeenkomst geweest met het MT. Dit stond in het teken van het in 2016 

uitgevoerde woningmarktonderzoek. 

 

Jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst 

In oktober was de stakeholdersbijeenkomst gepland waarbij de RvC aanwezig zou zijn. Het was 

een interessant programma met thema’s als ‘Vergrijzing’, ‘Beschikbaarheid, betaalbaarheid en 

kwaliteit van sociale huurwoningen’, ‘Maatschappelijke trends in de Dronter samenleving’ en een 

inleiding door hoogleraar economische geografie en planologie Pieter Tordoir. Helaas moest 

besloten worden de bijeenkomst te annuleren omdat er (om diverse redenen) te weinig 

aanmeldingen waren om tot een goed debat te komen. 

 

Huurders Belangen Vereniging en gemeente Dronten 

RvC-leden hebben periodiek contact met de Huurders Belangen Vereniging (HBV), bijvoorbeeld 

door het bijwonen van een ledenvergadering van de HBV. In december heeft de RvC met de HBV 

het moderniseringsproject Greente-Zuid in Swifterbant bezocht en hebben zij in informele sfeer 

met elkaar gesproken. Deze bijeenkomst 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. De RvC heeft ook de twee Bewonersavonden van OFW bezocht.  
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In april vond een ontmoeting plaats tussen OFW (RvC, directeur-bestuurder) en gemeente 

(College van B&W, gemeentesecretaris, directeur Strategie).  

 

Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid 

De RvC bestond uit vijf personen (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de 

Woningwet en Governancecode. In de bijlage bij dit jaarverslag staan de personalia en het 

rooster van aan- en aftreden. Per 1 juli 2016 is mevrouw Visser voor een periode van vier jaar 

herbenoemd (dit na een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties). Dit is haar 

tweede zittingstermijn. In het kader van de herbenoeming heeft de RvC vooraf een 

‘geschiktheidsmatrix’ ingevuld voor de voltallige RvC.  

De heer Kerkvliet was gedurende het jaar vicevoorzitter. Dit vicevoorzitterschap rouleert jaarlijks 

(de heer Huijsmans volgt hem op in 2017).  

 
Besluiten en gespreksonderwerpen 

 

 

Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvC 

Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Actualiseren Treasurystatuut (o.a. in lijn brengen met Woningwet) 

Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2026 

Prestatieafspraken RvC-bestuurder 2017 

Treasuryjaarplan en -maatregelen 2017 

Beleid aanpak asbest 

‘Bod’ (prestatieafspraken) / bijdrage aan uitvoering gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 

Verkoop en aankoop woningen 

Aanpassing budget modernisering Greente Zuid (i.v.m. mogelijke aankoop woningen) 

Statutenwijziging stichting OFW in het kader van de nieuwe Woningwet 

Juridische fusie OFW Holding BV en OFW Vastgoed beheer BV 

Statutenwijziging (in het kader van de woningwet) OFW Holding BV en OFW Projectontwikkeling 

BV 

Reglement Financieel Beleid en Beheer 

Wensportefeuille en transformatieopgave 

Aankoop grond onder studenteneenheden Warmonderhof te Dronten 

Moderniseringsproject 48 woningen Spelwijk (go/no-go) 

Realisatie appartementen in kantoorgebouw aan de Morinel 

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB- en niet-DAEB-activiteiten 

Ontwikkeling + realisatie 50 studentenkamers studenten Aeres Hogeschool, op het Agri-park in 

Dronten 

Overige besluiten RvC 

Vaststellen Profielschets RvC 

Vaststellen jaarverslag RvC over 2015 

Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC 

Herbenoeming 4 jaar RvC-lid M.J.A. Visser per 1 juli 2016 

Benoeming P.H.M. Huijsmans tot vicevoorzitter RvC (per 1 januari 2017 voor de duur van 1 jaar) 

Aanpassing bezoldiging RvC per 1 januari 2015 

Werkplan RvC 

Wijziging reglement auditcommissie: lidmaatschap auditcommissie (niet zijnde het lid dat 

voorzitter is), rouleert jaarlijks per 1 januari 

Benoeming de heer H.L. van Boven als lid van de auditcommissie per 1 januari 2017 
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Gespreksonderwerpen (naast de hiervoor genoemde RvC-besluiten) 

Managementletter, accountantsverslag, Assurance rapporten, controleverklaring 

Scenario’s in het kader van de meerjarenprognose 

Toetsingskader voor investeringen 

Inrichten controlfunctie o.b.v. de nieuwe woningwet 

Oordeelsbrief en Toezichtsbrief 

Beoordeling financiële positie door WSW, WSW risicobeoordelingsmodel 

Kwartaalrapportages van de directeur-bestuurder aan de RvC (o.a. financiële resultaten, 

risicobeheersing, stand van zaken prestatieafspraken / begrotingsacties, ontwikkeling 

kerncijfers) 

Woningmarktonderzoek / Woonvisie gemeente / woningmarktregio 

Overleg met belanghebbenden; stakeholdersbijeenkomst 

Visiedocument ‘OFW onderweg naar de toekomst’ 

Jaarverslag Huurders Belangen Vereniging 

Realisatie taakstelling COA / gemeente 

Nieuw woonruimteverdeelsysteem: aanbodmodel 

Wijziging openings-/bereikbaarheidstijden OFW 

Ontmoetingen RvC met OR 

Modernisering 137 Chaletwoningen + 95 woningen in de Greente-Zuid 

Implementatie Woningwet / Governancecode 

Visitatie in 2017 

Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder 

Rooster van aan- en aftreden RvC 

Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder 

Zelfevaluatie RvC (begeleid door Atrivé) 

 

Verbindingen 

De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen die stichting OFW heeft. De RvC heeft 

het besluit om de statuten van de BV’s in 2016 in lijn te brengen met de herziene Woningwet en het 

besluit tot een fusie tussen twee BV’s goedgekeurd. 

Tot 17 december 2016 waren er drie BV’s (Holding, Vastgoed Beheer en Projectontwikkeling). Holding 

en Vastgoed Beheer zijn gefuseerd (Holding is de verkrijgende BV). De beperkte activiteiten uit de 

verdwijnende OFW Vastgoed Beheer BV (beheer aantal VVE’s waar OFW geen bezit heeft) zijn 

overgedragen aan OFW Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV (na de statutenwijziging de nieuwe 

naam voor OFW Projectontwikkeling BV). 

Met het jaarverslag en de jaarrekening is over de verbindingen verantwoording afgelegd door de 

directeur-bestuurder aan de RvC.  

 
Geschillenadviescommissie 

De directeur-bestuurder heeft aan de RvC gemeld dat er in het afgelopen jaar geen geschil aan 

de Geschillenadviescommissie is voorgelegd. 

 
Implementatie Woningwet en Governancecode 

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Woningwet: 

 Statuten van stichting OFW en de BV’s (zie onder ‘Verbindingen’) zijn in lijn gebracht met de 

Woningwet en Governancecode (en goedgekeurd door de Aw). 

 Er is een ontwerpvoorstel scheiding DAEB-/niet-DAEB-activiteiten opgesteld. 

 Er is een Wensportefeuille opgesteld (hoe ziet de woningvoorraad er over 10 jaar uit?) 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/127/
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 Er is een financiële meerjarenprognose voor 10 jaar opgesteld, waarbij ook vier andere 

scenario’s in beeld zijn gebracht. 

 Er is een Reglement Financieel Beleid en Beheer opgesteld (en goedgekeurd door de Aw). 

 Het Treasurystatuut is geactualiseerd. 

 Vanaf 1 januari 2017 is invulling gegeven aan de controlfunctie. Bij de selectie is de 

auditcommissie betrokken geweest. Besloten is om de externe controller in te lenen (via 

BDO).  

 We hebben een nieuwe Profielschets voor de RvC geschreven. 

 In 2016 vond de zelfevaluatie van de RvC onder onafhankelijke, externe begeleiding plaats. 

 In 2016 is de RvC betrokken geweest bij de voorbereiding van de Visitatie in 2017 (voor OFW 

is het de vierde keer dat op deze manier de maatschappelijke prestaties getoetst worden). 

In 2017 wordt het Toetsingskader voor investeringen, Verbindingenstatuut, RvC-reglement, 

Reglement auditcommissie en de integriteitscode en klokkenluidersregeling nog geactualiseerd. 

Ook wordt een Reglement selectie- en remuneratiecommissie opgesteld.  

 
Risicomanagement 

De RvC besteedde onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement: 

 De accountant heeft begin 2016 de risicoanalyse van OFW getoetst tijdens zijn tussentijdse 

controle en gaf aan het een goede, professionele invulling te vinden van het 

risicomanagement, passend bij de aard en schaal van de organisatie. Hij gaf als aanbeveling 

dat frauderisico’s nog expliciet benoemd zouden kunnen worden en dat de risicoanalyse 

periodiek geëvalueerd wordt. Er is een frauderisicoanalyse opgesteld. Voor de eerste 

vergadering van de auditcommissie en de RvC in 2017 is deze frauderisicoanalyse (en daarbij 

behorende beheersingsmaatregelen) geagendeerd. 

 De RvC heeft in de jaarplanning 2017 expliciet opgenomen om periodiek stil te staan bij 

risicomanagement. 

 In de kwartaalrapportage zijn de belangrijkste risico’s (die geïdentificeerd zijn in de 

risicoanalyse) verwerkt en gevolgd gedurende het jaar.  

 Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld. Het treasurystatuut is 

geactualiseerd. 

 De RvC heeft de managementletter en het accountantsverslag besproken. Bij de bespreking 

van het accountantsverslag was de accountant aanwezig. 

 De auditcommissie heeft met de accountant het auditplan besproken. 

 De RvC heeft de meerjarenprognose en vier alternatieve scenario’s besproken.  

 
Integriteit 

 De Woningwet, Governancecode, statuten, integriteitscode/klokkenluidersregeling en het 

reglement van de RvC bevatten bepalingen betreffende het vermijden van (de schijn van) 

belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en RvC-leden/directeur-bestuurder. 

Een commissaris heeft aan de RvC een mogelijk geval van de schijn van 

belangenverstrengeling in verband met het eigen werk gemeld. De RvC heeft hier kennis van 

genomen en geoordeeld dat hier geen sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. 

Er hebben in 2016 geen transacties plaatsgevonden en de RvC-leden en directeur-bestuurder 

hadden geen (neven)functies, waarbij er sprake was van (een schijn van) 

belangenverstrengeling tussen OFW en de directeur-bestuurder of de RvC. 

 Zie onder Risicomanagement: Er is een frauderisicoanalyse opgesteld om het bewustzijn 

op frauderisico’s te vergroten. 

 In 2016 heeft OFW voor medewerkers een externe Vertrouwenspersoon ongewenste 

omgangsvormen en integriteit aangesteld. 

 
Zelfevaluatie 
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In september vond de (jaarlijkse) zelfevaluatie plaats. Dit jaar onder begeleiding van Atrivé. Er is 

gesproken over het functioneren van de RvC, ‘permanente educatie’ (waaronder het organiseren 

door OFW van een kennissessie over vastgoedsturing voor Flevolandse RvC’s en bestuurders). 

Besloten is dat de heer Huijsmans per 1 januari 2017 vicevoorzitter wordt en dat de heer Van 

Boven lid wordt van de auditcommissie per 1 januari 2017. In het reglement van de 

auditcommissie wordt aangepast dat het lidmaatschap van de auditcommissie (niet zijnde het lid 

dat voorzitter is) jaarlijks zal rouleren. Welk RvC-lid zitting neemt in de auditcommissie wordt 

jaarlijks tijdens de zelfevaluatie besproken en in de daarop volgende RvC-vergadering formeel 

besloten. Ook zal de werkgeversrol van de RvC vastgelegd worden in een reglement selectie- en 

remuneratiecommissie.  

 

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). 

 

Behaalde PE-punten 2015 & 2016 per RvC-lid 

Laura Bouwmeester   

Tafelbijeenkomsten van De Nieuwe Commissaris (2015) 6 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Totaal 10 

Marjo Visser    

Programma voor Commissarissen & Toezichthouders door Erasmus Universiteit (2015) 60 

Behandeling Herzieningswet door Finance Ideas (2015) 2 

Ledencongres VTW - thema' Toezicht op de Woningcorporatie van de Toekomst’ (2015) 2 

Rondetafelbijeenkomst over de werking risicoraamwerk WSW door WSW en VTW (2016) 3 

Interventietechniek voor commissarissen en toezichthouders door Nat. Register (2016) 3 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Totaal 74 

Harry van Boven   

Masterclass 'Effectieve communicatie in de boardroom' door VTW (2015) 4 

Masterclass 'Boardroom dynamics: interventietechnieken voor commissarissen' door Erly (2016) 4 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Maatschappelijke meerwaarde met Smart Cities door PM Seminars (2016) 6 

Totaal 18 

Peter Huijsmans   

Actualiteitenseminar Woningcorporaties door EY (2015) 3 

Masterclass 'Effectieve interventie' door VTW (2015) 4 

Masterclass 'Effectieve communicatie in de boardroom' door VTW (2015) 4 

Het reglement financieel beleid en beheer door SOM (2016) 6 

Masterclass 'Financiële sturing en toezicht specialisten’ door VTW (2016) 7 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Totaal 28 

Arno Kerkvliet   

Actualiteitenseminar Woningcorporaties door EY (2015) 3 

Masterclass 'Recht op goed toezicht' door Erly (2015) 4 

Masterclass 'Effectieve communicatie in de boardroom' door VTW (2015) 4 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Totaal 15 
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Auditcommissie 

De auditcommissie heeft in 2016 zes keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-

bestuurder en manager Bedrijfsvoering 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).  

De belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden waren: jaarverslag/jaarrekening 2015, 

accountantsverslag, assurance rapporten, management letter, auditplan accountant, 

samenwerking met en evaluatie van de accountant, beoordeling Autoriteit woningcorporaties en 

WSW, Reglement Financieel Beleid en Beheer, waardering vastgoed op basis van marktwaarde in 

verhuurde staat, administratieve scheiding DAEB- en niet-DAEB-activiteiten, wensportefeuille, 

inrichting controlfunctie, risicomanagement, opzet kwartaalrapportage, treasuryjaarplan en 

treasurystatuut, toetsingskader voor investeringen, begroting 2017, meerjarenprognose en 

bijbehorende scenario’s. De auditcommissie is tevens betrokken geweest bij de werving en 

selectie van een controller. 

De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC. 

 
Accountant 

Deloitte is door de RvC in 2015 voor een periode van vier jaar benoemd (controle verslagjaren 

2015 t/m 2018). De samenwerking met en functioneren van de accountant tijdens de controle 

over verslagjaar 2015 zijn geëvalueerd door de auditcommissie, directeur-bestuurder en 

manager Bedrijfsvoering. De controle is niet vlekkeloos is verlopen. Dit heeft in 2016 geleid tot 

wijzigingen in de samenstelling van het controleteam door Deloitte. De samenwerking wordt nu 

als positief ervaren.  

Andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, worden evenals in voorgaande jaren niet aan de 

controlerend accountant verstrekt. In 2016 heeft EY advies gegeven over de aangifte van de 

vennootschapsbelasting. 

 
Commissarissenhonorering 

De bezoldiging van de RvC-leden is passend binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel 

Bezoldiging commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2016 

(inclusief de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. 

Het totaalbedrag is: 55.308 euro (bruto, exclusief btw). 

 
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 2016 (en deze acties zijn een afgeleide van de 

doelstellingen en ambities uit het beleidsplan). 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 2016. 

 

De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben in oktober 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 (tot 1 januari 2018) de bestaande bezoldigingsafspraken met de directeur-

bestuurder gerespecteerd worden, daarna wordt de bezoldiging in drie jaar teruggebracht tot het 

relevante WNT-bezoldigingsmaximum. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het 

kader van de WNT opgenomen. 
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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 & 2016 directeur-bestuurder Truus Sweringa 

Filosofische denksessies door Overdenkwerk.nl (4 bijeenkomsten) (2015) 20 

Management Follow Up (2 bijeenkomsten) (2015) 20 

Masterclass NVBW ‘Maatschappelijke dynamiek en de toekomstige 

plaatsbepaling van woningcorporaties’ (2015) 

 

1 

Directiecolleges (diverse onderwerpen) door Avicenna Academie voor 

Leiderschap (2 bijeenkomsten) (2016) 

9 

Masterclass NVBW ‘De bestuurder in het nieuwe krachtenveld van de 

Woningwet’ (2016) 

2 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Filosofische denksessie door Overdenkwerk.nl (2016) 5 

Management Follow Up (3 bijeenkomsten) (2016) 30 

Training nieuwe omstandigheden, andere governance door Bureau 073 

(2016) 

6 

Aedes Verenigingscongres (2016) 3 

Totaal            100 

 

Vaststellen jaarverslag  

De RvC heeft kennisgenomen van de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarrekening, het 

jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het overzicht van de overige 

verantwoordingsgegevens. De jaarstukken zijn in opdracht van de RvC door accountant Deloitte 

beoordeeld en zijn door Deloitte van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC 

heeft kennis genomen van de bevindingen van Deloitte en is tot de conclusie gekomen dat de 

jaarstukken een getrouw beeld geven van de activiteiten en de financiële positie van OFW. De 

RvC stelt de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarstukken over 2016 vast. 

 
Tot slot 

De invoering van de nieuwe wetgeving op het gebied van wonen heeft in 2016 voor extra 

werkdruk gezorgd. Naast het reguliere werk moest de omschakeling naar nieuwe wet- en 

regelgeving, die soms pas op het laatste moment beschikbaar was, plaatsvinden. 

Het feit dat de voorgeschreven maatregelen tijdig en op een kwalitatief goede wijze zijn 

geïmplementeerd tekent de deskundigheid en gedrevenheid van de organisatie. De RvC dankt 

hierbij het personeel voor de uitstekende inzet en prestaties in 2016.Vooruitblikkend op 2017 

vertrouwt de RvC op een goede uitkomst van de visitatie die in het voorjaar wordt gestart. Dit 

onderzoek, dat vooral een blik van buiten naar binnen is, kan waardevolle informatie opleveren 

voor het ondernemingsplan dat ook in 2017 zal worden herijkt. 

 

Dronten,  juli 2017 

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, NL, uit Almere) 

RvC-lid vanaf 2011, op voordracht Huurders Belangen Vereniging 

Voorzitter 

 

Functies  

2015-mei 2016  Directeur a.i. Nieuw Land Erfgoedcentrum (11 mnd) 

2010-heden   Oprichter en eigenaar ‘Rederijk’ 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Evenementenhandboek Veiligheid (voorzitter) 

 Schouwburg Almere (lid RvT) 

 Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid) 

 Human, humanistische omroep (penningmeester) 

 

mr. H.L. van Boven MBA MCDM (1961, NL, uit Emmeloord) 

RvC-lid vanaf 2010 

 

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 

 

Nevenfuncties 

 Landelijke Operationele Staf LOS (lid) - tot januari 2016 (daarna lid van de interim-LOS) 

 IFV Examencommissie Algemeen Commandant Bevolkingszorg (lid) 

 Publiek.nl (medeoprichter en kleinaandeelhouder) 

 

Ing. A.J. Kerkvliet (1968, NL, uit Swifterbant) 

RvC-lid vanaf januari 2014, op voordracht Huurders Belangen Vereniging 

Vicevoorzitter in 2016 en Lid auditcommissie (tot 31 december 2016) 

 

Functies  

2016-heden Teamleider Incompanion Financiële Diensten 

2014-heden Eigenaar Kerkvliet Interim Management 

2014-heden  Freelance docent bij Het Wijninstituut en Proefwerk Wijneducatie 

2004-2013  Diverse bedrijfskundige projectleidersfuncties bij SNS Reaal en SNS Bank 

 

Nevenfuncties 

 Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (voorzitter) 

 Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris) 

 

Drs. M.J.A. Visser (1952, NL, uit Amsterdam) 

RvC-lid vanaf 1 juli 2012  

 

Functie  

2011-heden  Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & Interimmanagement 

2004-2011 Directeur-bestuurder woningcorporatie De Sleutels 
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Nevenfuncties 

 Stichting Habion (voorzitter RvC) 

 Stichting VastgoedZorgSector (voorzitter bestuur) 

 Woonstichting SSW (lid RvC) 

 

P.H.M. Huijsmans RA AA (1964, NL, uit Dronten) 

RvC-lid vanaf 1 januari 2014 

Voorzitter auditcommissie 

 

Functie 

2010-heden  Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Horwath 

Foederer Accountants & Consultants  

 

Nevenfuncties 

 VNO-NCW Flevoland (lid) 

 Vereniging Bedrijfskring Almere (lid) 

 Business Open Lelystad (vice-voorz) 

 Kascommissie Norbertusparochie (m.i.v. 2014) 

 

ir. G.N. Sweringa (1955, NL, uit Dronten) 

Directeur-bestuurder 

 

Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW 

 Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter) 

 WoonEnergie (lid RvA) 

 Aenergie (lid RvA) 

 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) 

 Provincie Flevoland – bestuurlijke kopgroep energie 2050 

 Kandidaatstellingscommissie Aedes (plv lid) 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten - Almere College (lid RvT, per 1 

oktober 2016) 

 Flevo-Landschap (vicevoorzitter RvT) 

 IMpact (lid RvA)  

 ‘Atelier’-deelnemer t.b.v. de nieuwe Omgevingsvisie provincie Flevoland. In het atelier (1
e
 fase 

om tot een nieuwe Omgevingsvisie te komen) worden trends/ontwikkelingen, die van belang 

zijn voor de toekomst van Flevoland, onderzocht. Tevens gaat het atelier op zoek naar de 

bijzondere kwaliteiten van Flevoland. 
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BIJLAGE – Rooster van aan- en aftreden 

 

 

  

Naam 

 

Functie Benoeming  

per 

1e keer 

herbenoemd 

 

Einde 

zittingstermijn 

/ aftreden 

Max. duur 

lidmaatschap 

RvC tot 

Mevrouw  

L.M. 

Bouwmeester 

Lid voordracht 

HBV 

Voorzitter per 

1/1/2014 

1/1/2011 1/1/2015 1/1/2019 1/1/ 2019 

De heer  

H.L van Boven 

Lid 

auditcommissie 

per 1/1/2017 

1/1/2010 1/1/2014 1/1/2018 1/1/2018 

Mevrouw  

M.J.A. Visser 

 1/7/2012  1/7/2016 1/7/2020 1/7/2020 

De heer  

A.J. Kerkvliet  

Lid voordracht 

HBV 

Vicevoorzitter t/m 

31/12/2016 

Lid 

auditcommissie 

t/m 31/12/2016 

1/1/2014 

 

 1/1/2018 1/1/2022 

De heer 

P.H.M. 

Huijsmans 

Voorzitter 

auditcommissie 

Vicevoorzitter per 

1/1/2017 

1/1/2014 

 

 1/1/2018 1/1/2022 
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10. JAARREKENING 2016 
 

Kengetallen  
Boekjaar 2016 2015 2014 

Aantal verhuureenheden:    

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.402 4.442 4.430 

- Verkoop 45 39 21 

- Sloop 0 0 0 

- Samenvoeging 1 1 5 

- Aankoop 0 0 1 

- Oplevering nieuwbouw 0 0 37 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.356 4.402 4.442 

    

- Verzorgingshuis  76 76 76 

- CAH-studenteneenheden 284 280 280 

Overige woongebouwen 360 356 356 

Bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed en bijzondere 

ruimten 

 

26 

 

26 

 

27 

Garages 57 112 145 

Overige verhuureenheden 83 138 172 

Totaal verhuureenheden 4.799 4.896 4.970 

    

Woningen in aanbouw (ultimo boekjaar) 0 0 0 

    

Algemeen    

    

1. Huurderving uitgedrukt in een percentage van de 

huren en vergoedingen    

- woningen 

- woningen en bedrijfsruimten       

 

 

0,43% 

1,20% 

 

 

0,62% 

1,40% 

 

 

0,80% 

1,22% 

    

2. Eigen vermogen (na stelselwijziging in € 1.000)  

3.  Eigen vermogen per VHE (x € 1) 

257.470 

53.651 

231.826 

47.350 

214.465 

43.152 

    

4. Loan to Value (op basis van bedrijfswaarde 66% 66% 67% 

    

5.  Aantal FTE’s 43 47 45 
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Balans per 31 december 2016 

in duizenden euro’s, na resultaatbestemming 
Activa  31-12-2016 31-12-2015 

Vaste Activa      

      

Materiële vaste activa      

DAEB-vastgoed in exploitatie 1.1 486.068  463.274  

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  

1.1 

 

8.449 

  

9.825 

 

Onroerende zaken verkocht  

onder voorwaarden 

 

1.2 

 

1.742 

  

1.981 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie 

 

1.3 

 

3.132 

  

9.374 

 

Onroerende en roerende zaken 

ten dienste van de exploitatie 

 

1.4 

 

2.286 

  

2.571 

 

      

   501.677  487.025 

Financiële vaste activa      

Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen 

 

3.1 

 

102 

  

102 

 

Latente belastingvorderingen 3.2 4.891  6.301  

Leningen u/g 3.3 551  438  

      

   5.544  6.841 

      

Som der vaste activa   507.221  493.866 

      

Vlottende Activa      

Voorraden 

Vastgoed bestemd voor verkoop 

 

4.1 

 

0 

  

416 

 

Overige voorraden 4.2 549  549  

      

   549  965 

      

Vorderingen      

Huurdebiteuren 5.1 378  416  

Vorderingen op 

groepsmaatschappijen 

 

5.2 

 

15 

  

332 

 

Overige vorderingen 5.3 145  781  

Overlopende activa 5.4 193  418  

      

   731  1.947 

      

Liquide middelen 6  5.829  3.308 

    
 

  
 

Som der vlottende activa   7.109  6.220 

      

Totaal activa   514.330  500.086 
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Passiva  31-12-2016 31-12-2015 

Eigen vermogen      

Overige reserves 7.1 136.881  117.102  

Herwaarderingsreserve 7.2 120.590  114.724  

      

Totaal eigen vermogen   257.471  231.826 

      

Voorzieningen      

Voorziening onrendabele 

investeringen en 

herstructureringen 

 

 

8.1 

 

 

0 

  

 

0 

 

Voorziening latente 

belastingverplichtingen 

 

8.2 

 

1.121 

  

1.069 

 

      

Totaal voorzieningen   1.121  1.069 

      

Langlopende schulden      

Schulden/leningen 

kredietinstellingen 

 

9.1 

 

219.337 

  

231.589 

 

Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

 

9.2 

 

1.789 

  

2.037 

 

Overige schulden 9.3 3.853  4.031  

      

Totaal langlopende schulden   224.979  237.657 

      

      

Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen 10.1  22.251  21.770  

Schulden aan leveranciers  1.733  1.059  

Schulden aan 

groepsmaatschappijen 

10.2 2  33  

Belastingen en premies sociale 

verzekering 

 

10.3 

 

716 

  

881 

 

Overlopende passiva 10.4 6.057  5.791  

      

Totaal kortlopende schulden   30.759  29.534 

      

Totaal passiva   514.330  500.086 
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Winst- en verliesrekening over 2016 

in duizenden euro’s  

  2016 2015 

      

Huuropbrengsten 13.1 32.112  31.619  

Opbrengsten servicecontracten 13.2 897  904  

Lasten servicecontracten 13.3 -959  -926  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 13.4 -3.402  -3.511  

Lasten onderhoudsactiviteiten 13.5 -5.529  -5.319  

Overige directe operationele lasten 

exploitatiebezit 

13.6 -1.343  -1.343  

      

Nettoresultaat exploitatie 

vastgoedportefeuille 

  21.776  21.424 

      

Verkoopopbrengst 

vastgoedportefeuille 

14.1 6.499  6.955  

Toegerekende organisatiekosten 14.1 -177  -168  

Boekwaarde verkochte 

vastgoedportefeuille 

14.1 -5.264  -5.288  

      

Nettoresultaat verkoop 

vastgoedportefeuille 

  1.058  1.499 

      

Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

15.1 -11.133  -3.278  

Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

15.2 26.818  9.203  

Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden  

15.3 7  -20  

      

Waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

  15.692  5.905 

      

Opbrengsten overige activiteiten  16.1 62  197  

Kosten overige activiteiten 16.1 -23  -32  

      

Nettoresultaat overige activiteiten   39  165 

      

Overige organisatiekosten 17    -1.492  -1.666 

Leefbaarheid 18  -232  -176 

      

Financiële baten en lasten       

Waardeveranderingen van financiële 

vaste activa, van effecten en van 

verplichtingen 

19.1     -5  17  

Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 

19.2 0  31  
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Rentelasten en soortgelijke kosten 19.2 -9.729  -10.102  

      

Saldo financiële baten en lasten   -9.734  -10.054 

      

Resultaat voor belastingen   27.107  17.097 

      

Belastingen 20.1  -1.462  384 

Resultaat deelnemingen 20.2  0  -121 

      

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening na belasting  

   

25.645 

  

17.360 
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Kasstroomoverzicht over 2016 (directe methode) 

in duizenden euro’s 

  2016 2015 

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Ontvangsten van huurders 33.280  32.844  

Ontvangsten overige 138  156  

Renteontvangsten 1  36  

Saldo ingaande kasstromen  33.419  33.036 

     

Lonen en salarissen -2.176  -2.217  

Sociale lasten -344  -368  

Pensioenlasten -331  -342  

Onderhoudsuitgaven -4.234  -4.184  

Overige bedrijfsuitgaven -3.767  -4.253  

Rente-uitgaven -9.710  -10.983  

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van 

resultaat 

 

-23 

  

-13 

 

Verhuurdersheffing -2.621  -2.367  

Leefbaarheid -44  -42  

Vennootschapsbelasting 0  0  

Saldo uitgaande kasstromen  -23.250  -24.769 

     

Saldo kasstroom uit operationele 

activiteiten 

 10.169  8.267 

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Verkoopontvangsten bestaand bezit 6.355  6.188  

Verkoopontvangsten VOV-woningen 682  434  

Verkoopontvangsten grond 581  0  

Uitgaven woningverbetering -3.652  -8.964  

Aankoop woongelegenheden VOV -266  -282  

Overige investeringen -169  -434  

Ontvangsten deelnemingen 0  0  

Saldo kasstroom uit investerings-

activiteiten 

 3.531  -3.058 

     

Kasstroom uit financiële vaste activa     

Ontvangsten deelnemingen 357  -235  

Ontvangsten overig 28  0  

Saldo kasstroom uit FVA  385  -235 

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

Ontvangsten uit langlopende schulden 25.000  24.000  

Ontvangsten uit rekening courant 

kredietinstellingen 

 

0 

  

0 

 

Aflossing langlopende schulden -36.564  -29.566  

Saldo kasstroom uit 

financieringsactiviteiten 

 -11.564  -5.566 

     

Mutatie geldmiddelen  2.521  -592 

Wijzigingen kortgeldmutaties  0  16 
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Mutatie geldmiddelen     

Saldo liquide middelen 1 januari  3.308  3.884 

Netto kasstroom  2.521  -576 

Saldo liquide middelen 31 december  5.829  3.308 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016 

Algemeen  

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 

Alle bedragen luiden in duizenden euro’s (de functionele valuta), tenzij anders vermeld. Alle 

financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.  

 

Activiteiten 

De activiteiten van stichting Oost Flevoland Woondiensten (OFW), statutair en feitelijk gevestigd 

en kantoor houdend in de Noord 47 te Dronten, zijn erop gericht de sociale doelgroep te 

huisvesten in vitale wijken. 

Het KvK-nummer van stichting Oost Flevoland Woondiensten is 39024884. 

 

Vrijstelling consolidatiekring 

In artikel 2:407 BW zijn vrijstellingen van de consolidatiekring opgenomen. Conform artikel 2:407 

lid 1 sub a BW vallen de deelnemingen onder de vrijstelling voor de verplichting tot consolidatie 

vanwege het feit dat de gezamenlijke betekenis van de deelnemingen te verwaarlozen is op het 

geheel. Het betreft de volgende twee deelnemingen. 

 

Naam Statutaire zetel Deelnemingspercentage Hoofdactiviteit 

OFW Holding BV Dronten 100% Financiering 

OFW Vastgoedbeheer en 

Projectontwikkeling BV 

Dronten 100% (indirect via OFW 

Holding BV) 

VVE- beheer 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening van stichting OFW is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te 

passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening 

opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten 

instellingen volkshuisvesting.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Continuïteit van de activiteiten 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
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Stelselwijzigingen 

 

Marktwaarde 

Algemeen 

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 

Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed 

in exploitatie tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten 

waarderen conform het door de Minister voorgeschreven waarderingshandboek. Stichting OFW 

past de basisversie van het waarderingshandboek voor woningen en garages toe. Voor bedrijfs-, 

maatschappelijk en zorg vastgoed (BOG/MOG/ZOG en studenteneenheden) wordt de full-versie 

toegepast. Voorheen werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen historische 

kosten/actuele waarde conform RJ 212. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor 

de waardering van het vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen voor 

materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen. De wijziging van de grondslag is in de 

jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve 

methode. Dit betekent dat de cijfers per primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag. 

Deze cijfers dienen als basis voor de vergelijkende cijfers en de cijfers over het boekjaar. 

 

Impact op vermogen en resultaat 

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen bedraagt € 197.736 en het 

effect op het resultaat over 2015 bedraagt € 5.154 positief en is als volgt weer te geven: 

 

 2016 2015 

Eigen vermogen 1 januari voor stelselwijziging 34.090 21.883 

Hogere waardering DAEB vastgoed in exploitatie 193.613 185.742 

Hogere waardering niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.732 4.052 

Hogere waardering vastgoed in ontwikkeling 1.643 0 

Wijziging latente belastingvordering -1.026 0 

Wijziging voorziening onrendabele top 774 2.788 

   

Herrekend eigen vermogen 1 januari 231.826 214.465 

  

 
 

 

 
 

   

Resultaat boekjaar 2015   

Voor stelselwijziging  12.207 

Lagere afschrijvingen  7.537 

Wijziging overige waardeveranderingen  -8.579 

Wijziging niet-gerealiseerde waardeveranderingen  9.203 

Wijziging verkoopresultaat  -1.981 

Wijziging belastingen  -1.026 

   

Resultaat boekjaar 2015 na stelselwijziging  17.361 
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Impact op individuele posten 

De stelselwijziging heeft impact op de volgende individuele posten in de balans en winst- en 

verliesrekening: 

- DAEB vastgoed in exploitatie; 

- DAEB vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van eigen exploitatie; 

- Niet DAEB vastgoed in exploitatie; 

- Latente belastingvordering: 

- Eigen vermogen en herwaarderingsreserve; 

- Voorziening onrendabele top; 

- Voorziening latente belastingverplichting; 

- Afschrijvingen; 

- Overige waardeveranderingen; 

- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen; 

- Verkoopresultaat. 

Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de 

jaarrekening 2015 in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 

vermeld in verloopoverzichten 

 

Impact op volgende jaren 

De impact op volgende jaren van de stelselwijziging is nu nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk 

van de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed de komende jaren. 

 

Functionele indeling winst-en-verliesrekening 

Algemeen 

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 

Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst-en-

verliesrekening conform het functionele model moeten presenteren. Voorheen werd de winst-

en-verliesrekening conform de categorale indeling gepresenteerd. De wijziging van de grondslag 

is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve 

methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe 

grondslag.  

 

Impact op vermogen en resultaat 

De presentatie van de winst-en-verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact 

op het vermogen en resultaat.  

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 

overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te bepalen posten. 

Financiële instrumenten omvatten ook in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten). Deze worden door de stichting gescheiden van het basiscontract en apart 

verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin 

besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden 

als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het 

gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst-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 
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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 beschreven 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 schulden  

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 

waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend 

met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen 

met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de 

looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt. 

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 

OFW heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een 

terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.  

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de 

terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden 

verantwoord. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

(indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde. 

 

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 samenhangende 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 de winst-
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en-verliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor 

hedge accounting, maar het financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge 

accounting beëindigd. Dan dient het financiële instrument tegen kostprijs of lagere marktwaarde 

te worden verwerkt. 

 

Voorwaarden aan hedge accounting 

OFW past hedgeaccounting toe op basis van generieke documentatie. 

De stichting documenteert de hedgerelaties en toetst periodiek de effectiviteit van de 

hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er 

geen sprake is van overhedges. De effectiviteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritische 

kenmerken van het afdekkingsinstrument met de afgedekte positie. Indien sprake is van een 

overhedge wordt de hiermee samenhangende waarde op basis van kostprijs of lagere 

marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan 

het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing 

op de bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het 

vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het 

bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van stichting OFW.  

 

De marktwaarde is als volgt te definiëren 

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een 

bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden 

overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang 

zouden hebben gehandeld.  

 

Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. 

Om een inschatting van de marktwaarde te maken wordt onder andere gebruik gemaakt van 

taxaties. De vraag is wat de nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte de 

opdrachtgever het waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de 

marktwaarde en de aan de taxateur opgelegde norm op het gebied van kennis en uitvoering 

wordt in de markt de nauwkeurigheid van de waardering geacht te liggen binnen een 

bandbreedte van 10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek waarbij de verkoopprijs 

van verkochte objecten wordt vergeleken met de meest recente taxatie (onderzoek IPD en RICS) 

blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent tussen de getaxeerde waarde en de 

opbrengstwaarde. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa  

Vastgoed in exploitatie 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de 

eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die 

overeenkomstig artikel 14 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 

plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). 

Stichting Oost Flevoland Woondiensten hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde voor woongelegenheden en garages. In de basisversie wordt de 

waardering van het vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde 

herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een 
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onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de 

herwaarderingsreserve en de overige reserves. 

Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het 

risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde 

bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een 

taxateur (i.e. full-versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand 

zou zijn gekomen. 

 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 

huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2016 bedraagt deze grens € 710,68 (2015: € 710,68). 

Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 

huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke 

organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners 

en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese 

Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 

 

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het 

vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van 

het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de 

marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. 

Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de 

waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 

2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde’).  

Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie 

voor woningen en garages en de full-versie voor BOG/MOG/ZOG en studenteneenheden 

gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt 

verwezen naar de toelichting op de balans. 

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in 

exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 

wijziging zich voordoet.  

Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, 

een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het 

verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de 

marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 

De herwaarderingsreserve is per waarderingscomplex bepaald aan de hand van het positieve 

verschil van de marktwaarde ten opzichte van de vervaardigings- of verkrijgingsprijs. De 

oorspronkelijke verkrijging- en vervaardigingsprijs van de per 1 januari 2015 aanwezige materiële 

activa is herleid door, rekening houdend met de in mindering gebrachte afschrijvingen en 

waardeveranderingen, terug te rekenen naar het jaar 2005. 

Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts 

geactiveerd indien ze de gebruiksduur van het vastgoedobject verlengen. De overige 

onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 

financieringstransactie worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de 

korting. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende 

zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de 

periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten 

laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve 

betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische 

kostprijs.  

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten 

behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis 

van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven. 

 

Financiële vaste activa  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 

financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch 

niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen 

van Stichting OFW. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil 

gewaardeerd.  

Daarbij worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk 

moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer 

Stichting OFW geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, 

respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van 

haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang 

van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in 

mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. 

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 

De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de 

nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 

De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen. 

 

Latente belastingvorderingen 
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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. 

 

Leningen u/g 

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de 

nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  

 

Vlottende activa 

 

Voorraden 

 

Overige voorraden  

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde en bijkomende kosten. Op 

moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt 

overheveling plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. Als de grond- 

en ontwikkelposities een zodanige waardevermindering ondergaan dat de opbrengst 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. 

 

Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. 

 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een 

financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met 

betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord 

als kosten of opbrengsten.   

 

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 
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 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

nodig is. 

 

Voorzieningen voor onrendabele investeringen en herstructureringen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 

verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan 

richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake 

toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting 

is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom 

projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de 

formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. Verwachte verliezen als gevolg van 

onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in 

mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. 

Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex 

overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt 

in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan 

deze investering toe te rekenen marktwaarde. 

 

Voorziening latente belastingverplichtingen 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële 

en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze 

verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. De belastinglatentie heeft 

betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. 

De latentie is gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voor een overzicht van de latente belastingverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting bij 

punt 3.2. 

 

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 

Voor de op de balansdatum bestaande verplichtingen voor jubileumuitkeringen is een 

voorziening onder de kortlopende schulden gevormd ter grootte van het naar verwachting in de 

toekomst verschuldigde bedrag.  

 

De waardering van overige kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële 

instrumenten. 

 

Grondslagen ter bepaling van het resultaat 

 

Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden 

gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het 

niet-DAEB-vastgoed. De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een 

maximum. Voor het verslagjaar 2016 bedroeg dit maximumpercentage 4,6%. De opbrengsten uit 

hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar 

bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 
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Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 

diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. 

Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte 

servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop 

de servicekosten betrekking hebben. 

 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 

verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 

- kosten klanten contact center; 

- verhuurdersheffing. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. 

Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De 

systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 

onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden 

in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de 

werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de 

balans opgenomen verplichtingen. 

 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit 

toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of 

onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

- onroerendezaakbelasting; 

- verzekeringskosten. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De post nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 

organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 

transportakte).  

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan 

door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met 

betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.  

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 

verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het 

verslagjaar. 
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille 

verkocht onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van 

de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. 

 

Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van 

overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

 

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op 

basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de 

restwaarde is bereikt.  

De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 

toegelicht in “Overige toelichtingen op de winst- & verliesrekening”. 

 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van 

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in 

“Overige toelichtingen op de winst & verliesrekening”. 

 

Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden 

middels de systematiek toegelicht in “Overige toelichtingen op de winst- & verliesrekening”. 

 

Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en 

wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 

verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van 

vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar 

te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over 

specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen 

die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de 

uitgaven en periode van vervaardiging. 

 

Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-

en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit 

voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en 

vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening 

gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
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Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende 

belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst 

betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de 

Belastingdienst opgezegd. Stichting OFW heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 

2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten 

vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 

jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. Stichting OFW heeft op basis 

van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2016 en het fiscale resultaat 

2016 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor 

woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken 

van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 

 

Resultaat deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke 

en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het 

resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting OFW 

geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
 

Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt 

van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de 

werkelijke activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een 

verdeelsleutel te hanteren op basis van het aantal FTE’s. 
 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. In het 

kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten. De directe methode ter splitsing van de operationele kasstromen geeft 

een beeld van de ontvangsten en uitgaven zoals die zich werkelijk in de bedrijfsactiviteiten 

voordoen. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met 

betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde 

interest (opgenomen onder operationele activiteiten). Kasstromen uit financiële afgeleide 

instrumenten die worden verantwoord als kostprijshedges worden in dezelfde categorie 

ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten 

waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het 

instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd. 

 

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS  

1.1 Vastgoed in exploitatie 

 DAEB-

vastgoed in 

exploitatie 

Niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie 

Totaal 

Stand per 1 januari 2016:    

Aanschafprijs 341.715 10.776 352.491 

Cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -72.055 -3.683 -75.738 

    

Boekwaarde per 1 januari 2016 269.660 7.093 276.753 

    

Effecten stelselwijziging    

- Aanpassing aanschafprijs 37.277 -2.453 34.824 
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- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 72.055 3.683 75.738 

- Cumulatieve herwaarderingen 84.282 1.502 85.784 

    

Boekwaarde per 1 januari 2016 463.274 9.825 473.099 

    

    

Mutaties in het boekjaar:    

Investeringen 11.011 11 11.022 

Desinvesteringen -4.153 -1.265 -5.418 

Mutatie marktwaarde 27.069 -122 26.947 

Waardeverminderingen -11.133 0 -11.133 

    

Totaal mutaties 2016 22.794 -1.376 21.418 

    

    

Stand per 31 december 2016:    

Aanschafprijs 387.007 7.571 394.578 

Cumulatieve herwaarderingen 99.061 878 99.939 

Cumulatieve waardeveranderingen  0 0 0 

    

Boekwaarde per 31 december 2016 486.068 8.449 494.517 

    

 

Per 31 december 2016 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen 

herwaarderingen € 99.939. Deze heeft voor € 99.061 betrekking op het DAEB-vastgoed en voor  

€ 878 op het niet-DAEB-vastgoed. 

 

Per 31 december 2016 staan vier woningen voor verkoop leeg. De verwachte opbrengstwaarde 

van deze woningen bedraagt circa € 540. De boekwaarde van deze vier woningen bedraagt € 506. 
 

Hypothecaire zekerheden 

Het sociaal vastgoed in exploitatie is geheel gefinancierd met leningen onder borging van het 

Waarborgfonds 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 gevolg hiervan zijn de onroerende en roerende 

zaken in exploitatie die met geborgde leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire 

zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar bestaande obligoverplichting is onder de “Niet in de 

balans opgenomen activa en verplichtingen” opgenomen. 

 

Marktwaarde 

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde 

in verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting (RTIV). Bij het bepalen van de marktwaarde van het woningbezit en de garages is 

de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn 

conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het 

waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door 

een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur.  

Voor de waardering van de marktwaarde van het BOG, MOG, ZOG en studenteneenheden is een 

ter zake deskundige externe taxateur ingeschakeld (full-versie). Deze taxateur staat ingeschreven 
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bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het taxatiedossier is op aanvraag 

beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 
 

De volgende disconteringsvoet is bij het basisscenario gebruikt voor de verschillende categorieën 

onroerende zaken. 

type vastgoed disconteringsvoet 

Eengezinswoningen 6,78-7,41% 

Meergezinswoningen 6,93-7,56% 

Garages 6,74% 
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Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van 

de macro-economische parameters. 

Parameters woongelegenheden 2016 2017 2018 2019  2020 

e.v. 

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00% 

Loonstijging 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50% 

Bouwkostenstijging 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50% 

Leegwaardestijging 1,20% 3,60% 2,80% 2,40% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe-EGW 

861-984 861-984 861-984 861-984 861-984 

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe-MGW 

846-969 846-969 846-969 846-969 846-969 

Mutatieonderhoud per vhe-EGW 823 823 823 823 823 

Mutatieonderhoud per vhe-EGW 618 618 618 618 618 

Beheerkosten-EGW 420 420 420 420 420 

Beheerkosten-MGW 413 413 413 413 413 

Belastingen, verzekeringen en 

overige lasten als percentage van 

de WOZ-waarde (exclusief 

gemeentelijke tarieven 2016, 

uitgedrukt in een percentage van 

de WOZ-waarde) 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Verhuurderheffing als percentage 

van de WOZ-waarde 

0,543% 0,543% 0,543% 0,543% 0,543% 

Huurstijging boven prijsinflatie 

voorgaand jaar – zelfstandige 

eenheden 

- 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% 

Huurstijging boven prijsinflatie 

voorgaand jaar – onzelfstandige 

eenheden 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Huurderving als percentage van 

de huursom 

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Verkoopkosten bij uitponden, als 

percentage van de leegwaarde 

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

 

Als achterstallig onderhoud zijn kosten voor het verwijderen van asbest meegenomen. Hiervoor 

is een planning per complex opgesteld. 

Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. 

De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met 

uitzondering van de volgende vrijheidsgraden. 

 

Markthuurstijging 

De markthuur voor bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed is verkregen 

door de comparatieve methode. Voor de vaststelling van de markthuur van zorg-onroerend goed 

(intramurale complexen) is in specifieke gevallen aansluiting gezocht bij de normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) horende bij de zorgzwaartepakketten die door de zorgexploitant 

in het complex geleverd wordt. 
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Exit yield 

Voor alle BOG-, ZOG-, MOG- en studentencomplexen is een inschatting gemaakt van de exit yield. 

Hierbij is de huursituatie in jaar 15 (hoogte huur, ingeschatte resterende contractperiode) leidend 

en is afhankelijk van de bestemming rekening gehouden met alternatieve 

aanwendingsmogelijkheden, verouderingseffecten of in de kasstroom opgenomen correcties 

voor investeringen en/of correctief onderhoud. 

 

Disconteringsvoet 

Voor het bepalen van de disconteringsvoet wordt de IRS 10 jaars genomen, zoals deze geldt op 

het moment van de waardebepaling. De rentevoet wordt verhoogd met een risico-opslag ter 

compensatie van het onroerend goed risico alsmede het vastgoedrendement waartoe het object 

behoort en een risico-opslag voor de in te schatten exploitatierisico’s die specifiek voortvloeien 

uit het gebied waar het object in is gelegen. De disconteringsvoet per object varieert van 5,0% tot 

9,5%. 

 

Mutatie- en verkoopkans 

De mutatiekans is ingeschat en hangt onder meer samen met de verhouding van de actuele 

huurinkomsten ten opzichte van de ingeschatte markthuur op peildatum, het bouwjaar van het 

object en – ingeval van intramurale zorgcomplexen- of er sprake is van een duurzame 

zorgexploitatie. Ten aanzien van de mutatiekans is vastgehouden bij de mogelijke scenario’s na 

afloop van het contract. 

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit 

vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één 

geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum 

of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen 

dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De 

waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel 

van de volgende indeling bepaald: 

 

Locatie (postcode) Type Bouwjaar 

Dronten 8251 Eengezinswoning 1960 – 1969 

Dronten 8252 Meergezinswoning 1970 – 1979 

Dronten 8253 Studenteneenheid 1980 – 1989 

Dronten 8254 Zorgeenheid (extramuraal) 1990 – 1999 

Dronten 8255 Bedrijfsonroerendgoed 2000 – 2009 

Dronten 8256 Maatschappelijk onroerend goed 2010 – 2016 

 Garagebox  

 Zorgvastgoed (intramuraal)  
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1.2 Vastgoed verkocht onder voorwaarden  

 Onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden  

Stand per 1 januari 2016:  

 Aanschafprijs 2.317 

 Cumulatieve waardeverminderingen -336 

  

Boekwaarde per 1 januari 2016 1.981 

  

  

Mutaties  

Desinvesteringen 

   - aanschafwaarde  

   - cumulatieve waardeverminderingen  

 

-287 

42 

Overige waardeverminderingen en terugneming daarvan 6 

  

Totaal mutaties 2016 -239 

  

  

Stand per 31 december 2016:  

 Aanschafprijs 2.030 

 Cumulatieve waardeverminderingen -288 

  

Boekwaarde per 31 december 2016 1.742 

  

 

De waardering van de VOV-woningen is gebaseerd op de getaxeerde waarde van twee in 2016 

verkochte woningen.  

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 2016 2015 

Aantal eenheden per 1 januari   

Verkopen boekjaar 16 18 

Terugkopen boekjaar 2 2 

   

Aantal eenheden per 31 december 14 16 

   

 

Bij de contracten gebaseerd op het “Koopgarant”-principe geldt dat er sprake is van verleende 

kortingen tussen 10,2% en 11,5%. Daarnaast heeft OFW een terugkoopverplichting. Het aandeel 

in de waardeontwikkeling van de woningen ligt tussen de 15,7% en 17,3% in 2016. 
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1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  

 

Stand per 1 januari 2016:  

 Cumulatieve vervaardigingsprijs 9.384 

 Cumulatieve waardeverminderingen -1.653 

  

Boekwaarde per 1 januari 2016 7.731 

  

Effecten stelselwijziging 1.643 

  

Boekwaarde per 1 januari 2016 9.374 

  

  

Mutaties in boekjaar -6.242 

  

Boekwaarde per 31 december 2016 3.132 

  

 

1.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 Bedrijfs-

gebouwen 

Inventaris Vervoer-

middelen 

Totaal 

Stand 1 januari 2016:     

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 

     

Mutaties in het boekjaar:     

Investeringen  27 83 42 152 

Desinvesteringen 0 0 0 0 

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0 

Afschrijvingen -122 -248 -67 -437 

     

Saldo -95 -165 -25 -285 

     

     

Stand per 31 december 2016:     

Verkrijgingprijzen 2.430 4.163 952 7.545 

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief 

bijzondere waardeverminderingen) 

 

-770 

 

-3.730 

 

-759 

 

-5.259 

     

Boekwaarde per 31 december 2016 1.660 433 193 2.286 
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De 

afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 

methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet 

afgeschreven.  
 

De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd:  

 Bedrijfsruimten  :  20 jaar 

 Meubilair   :  10 jaar 

 Plantenbakken, hydrocultuur :  3 jaar 

 Apparatuur en machines :  5-10 jaar 

 Automatisering  :  3-7 jaar 

 Bedrijfsauto’s   :  5 jaar 

 Aanhangwagens  :  10 jaar 
 

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. 

 

Bedrijfswaarde 

Omdat de doelstelling van Stichting OFW is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar 

niet zelf in kunnen voorzien, zal van de onroerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel 

vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde 

marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hier onder de 

bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie, zoals deze jaarlijks aan het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt verstrekt, toegelicht. Deze bedrijfswaarde sluit 

aan op het beleid van OFW en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed 

uitgaande van dit beleid. 

De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 

€ 352.663 (31-12-2015 € 372.149). De bedrijfswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 

bedraagt per 31 december 2016 € 9.857 (31-12-2015 € 12.810). 
 

Voor de berekening van de bedrijfswaarde wordt uitgegaan van een indeling naar kasstroom 

genererende eenheden (complexen). Deze indeling is gebaseerd op de onderhoud technische 

indeling van het woningbezit. 

 

De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn: 

 

 2016 2015 

Jaarlijkse huurderving 1% 1% 

Norm kosten planmatig onderhoud per vhe op basis van 

meerjarenplanning 

op basis van 

meerjarenplanning  

Norm exploitatielasten per vhe € 1.347 € 1.350 

Minimale levensduur 15 jaar 15 jaar 

Maximale levensduur 50 jaar 50 jaar 

Restwaarde grond (woning/appartement) € 13.692/€ 9.685 € 13.692/€ 9.685 

Disconteringsvoet 5% 5% 

Moment van discontering Medionumerando Medionumerando 
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Parameters bedrijfswaardeberekening  
 

Periode Huurstijging  

in % 

Prijsinflatie 

in % 

Stijging 

loonkosten  

in % 

Stijging 

onderhouds-

kosten in % 

Stijging 

overige 

variabele 

lasten in % 

2017 1,2% 0,6% 1,6% 1,6% 0,6% 

2018 1,2% 1,07% 1,9% 1,9% 1,07% 

2019 1,6% 1,53% 2,2% 2,2% 1,53% 

2020 1,8% 2,0% 2,5% 2,5% 2,0% 

2021 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

2022 e.v. 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
 

De in de bedrijfswaarde opgenomen verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt 

voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag dat kan worden 

verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten 

die niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden vergelijkbare 

onroerende zaken als referentie gehanteerd.  

De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken.  

 

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal verkopen 30 30 30 30 30 

Opbrengst waarde 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 
 
 

3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 

3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

De samenstelling van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is hierna opgenomen: 
 

 Deelnemingen in 

groepsmaat-

schappijen 

  

Stand per 1 januari 2016: 102 

  

Mutaties:  

Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen 0 

  

Stand per 31 december 2016 102 

  

 
 

3.2 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 vennootschapsbelasting. De integrale belastingplicht betekent dat 

woningcorporaties een fiscale openingsbalans moesten opstellen waarbij alle activa en passiva 

voor de marktwaarde op 1 januari 2008 zijn opgenomen. Daarover zijn in een 

vaststellingsovereenkomst sectorbrede afspraken gemaakt met de Belastingdienst (de 

zogenaamde VSO2). Naast afspraken over de openingsbalanswaardering bevat de VSO2 een 
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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 2015 en derhalve van toepassing op het jaar 2016. 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 afschrijvingslast wettelijk beperkt is. Leningen en derivaten zijn aan de hand van een 

van de VSO2 deel uitmakende rentecurve op de fiscale openingsbalans per 1 januari 2008 

gewaardeerd op marktwaarde.  

 

De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt: 

 Latente 

belasting-

vorderingen 

  

Stand per 1 januari 2016: 7.327 

Effecten stelselwijziging -1.026 

  

 6.301 

  

Mutaties in het boekjaar:  

Afboeking ten laste van het resultaat 

Verliescompensatie 

-30 

-947 

Mutatie latentie in verband met waarderingsverschil van vastgoed voor verkoop -433 

  

Stand per 31 december 2016 4.891 

  

 

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 € 491 

gevormd. Van de latente belastingvordering is een bedrag van € 30 (2015: € 30) naar verwachting 

verrekenbaar binnen één jaar. De contante waarde van deze latentie bedraagt € 455. 

 

De fiscale winst over 2016 is berekend op € 4,1 miljoen (zie toelichting onder post 20.1 

belastingen). De fiscale winst van 2016 van € 4,1 miljoen kan verrekend worden met de 

opgebouwde fiscale verliezen. Per jaareinde is een bedrag van € 4.304 cumulatief opgenomen als 

vordering voor de uit voorgaande jaren te compenseren belasting. De contante waarde van deze 

latentie bedraagt € 3.962 

De waardering van de belastingvordering uit hoofde van de uit voorgaande jaren te 

compenseren 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 € 0,4 miljoen. De fiscale waarde van 
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dit vastgoed is hoger dan de boekwaarde. De gewaardeerde latente belastingvordering bedraagt 

nominaal € 96. De gemiddelde looptijd bedraagt drie jaar. De contante waarde van deze latentie 

bedraagt € 87. 

 

Latente belastingvorderingen (niet gewaardeerd) 

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het sociaal en commercieel vastgoed bedraagt 

nominaal € 12 miljoen. De fiscale waarde van dit vastgoed is hoger dan de boekwaarde. Dit heeft 

betrekking 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 € 

507 miljoen. De boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 495 miljoen. De latente 

belastingvordering bedraagt nominaal € 3 miljoen (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale 

waarde en boekwaarde) waarvan € 0,9 miljoen betrekking heeft op fiscaal afschrijvingspotentieel. 

Gezien de zeer lange looptijd van het waarderingsverschil, tendeert de contante waarde van de 

hieruit voortvloeiende latente vordering naar nihil. 

 

Latente belastingschuld 

Fiscaal wordt een voorziening onderhoud gevormd. De onderhoudsvoorziening op de fiscale 

balans bedraagt € 4.483 (2015 € 4.276). De latente belastingverplichting bedraagt € 1.121 (2015:  

€ 1.069). Dit is gebaseerd op een tarief van 25 procent. De contante waarde van deze latentie 

bedraagt € 1.033 Onder de post 8.2 voorziening latente belastingverplichtingen is dit bedrag 

opgenomen. 

 
 

3.3 Leningen u/g 

 

Stand per 1 januari 2016:  

 Aanschaffingsprijs 438 

 Cumulatieve waardeverminderingen 0 

  

 Boekwaarde 438 

  

Mutaties in het boekjaar:  

 Verstrekkingen 142 

 Aflossingen -29 

 Waardeveranderingen 0 

  

 Saldo 113 

  

Stand per 31 december 2016  

 Aanschaffingsprijs 551 

 Cumulatieve waardeverminderingen 0 

  

 Boekwaarde 551 

  

 

De post leningen u/g betreft uitgezette gelden. Deze leningen zijn aan de Stichting 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt ten behoeve van startersleningen. In 2013 heeft een 

storting in het corporatiefonds van de SVN van € 80 plaatsgevonden. Hierover wordt een rente 

vergoed gebaseerd op één-maands depositorente van de BNG. In 2016 zijn zeven 

startersleningen (€ 142) verstrekt. Gedurende de eerste drie jaar wordt over deze 

startersleningen geen rente vergoed. Na drie jaar wordt een rente vergoed gebaseerd op het 
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NHG-rentetarief. Voor de leningen zijn voor € 476 zekerheden verkregen in de vorm van 

Nationale Hypotheek Garantie. De looptijd van de leningen is 30 jaar. 
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4 VOORRADEN 

4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop  

        2016 2015 

   

Kosten vastgoed bestemd voor de verkoop 0 416 

               

 0 416 

   

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop per jaareinde 2016 betreft 0 (2015: 3) 

teruggekochte woningen verkocht onder voorwaarden. 

 

4.2 Overige voorraden  

 2016 2015 

   

Kosten grond- en ontwikkelposities  549 549 

   

 549 549 

   

 

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 opbrengstwaarde. 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 VORDERINGEN 

5.1 Huurdebiteuren 

 2016 2015 

   

Actieve contracten 351 367 

Niet actieve contracten 243 258 

   

 594 625 

Af: voorziening voor oninbaarheid 216 209 

   

 378 416 

   

 

5.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen 

 2016 2015 

   

Vorderingen op groepsmaatschappijen 15 332 

   

 15 332 
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5.3 Overige vorderingen 

 2016 2015 

   

Overige vorderingen op huurders 0 27 

Overige vorderingen 145 754 

   

 145 781 

   

 

5.4 Overlopende activa 

 2016 2015 

   

Overig 193 418 

   

 193 418 

   

 

6 LIQUIDE MIDDELEN 

 2016 2015 

   

Vrij opneembare banktegoeden 5.829 3.307 

Kasgelden 0 1 

   

 5.829 3.308 

   

 

7 EIGEN VERMOGEN 

7.1 Overige reserves 

 

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 
 

 2016 2015 

   

Stand per 1 januari volgens jaarrekening 2015 34.090 21.883 

Effect stelselwijziging 83.012 77.421 

   

Stand per 1 januari volgens jaarrekening 117.102 99.304 

   

Winstdeling boekjaar 25.645 17.360 

Realisatie uit hoofde van verkoop 1.808 1.417 

Niet-gerealiseerde waardestijging van de marktwaarde -7.674 -979 

   

Stand per 31 december  136.881 117.102 
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Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. De stichting Oost 

Flevoland Woondiensten stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting 

werkzaam te zijn. 
 

Resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt. Het positieve resultaat over 2016 van      

€ 25.645 (2015: € 17.360) is toegevoegd aan de overige reserves.  
 

7.2 Herwaarderingsreserve 

 Herwaarde-

rings-reserve 

DAEB 

vastgoed in 

exploitatie 

Herwaarde-

rings-reserve 

niet DAEB 

vastgoed in 

exploitatie 

Totaal 

Stand per 1 januari volgens jaarrekening 

2015 

0 0 0 

Effect stelselwijziging 110.511 4.651 115.162 

    

    

Boekwaarde per 1 januari 2015 110.511 4.651 115.162 

Realisatie uit hoofde van verkoop -1.236 -181 -1.417 

Toename uit hoofde van stijging van de 

marktwaarde 

3.199 -2.220 979 

    

Boekwaarde per 31 december 2015 112.474 2.250 114.724 

    

    

Boekwaarde per 1 januari 2016 112.474 2.250 114.724 

Realisatie uit hoofde van verkoop -1.250 -558 -1.808 

Toename uit hoofde van stijging van de 

marktwaarde 

7.905 -231 7.674 

    

Boekwaarde per 31 december 2016 119.129 1.461 120.590 

    

 

8 VOORZIENINGEN 

8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

 2016 2015 

Stand per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar 774 2.788 

Effect stelselwijziging -774 -2.788 

   

Stand per 1 januari  0 0 

   

Dotaties 0 0 

Onttrekkingen 0 0 

   

Stand per 31 december  0 0 
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8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

   

Stand per 1 januari 2016  1.069 

   

Mutaties in het boekjaar   

Toevoeging ten laste van resultaat  52 

   

Stand per 31 december 2016  1.121 

   

 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.2 van de toelichting. 

 

9 LANGLOPENDE SCHULDEN 

9.1 Schulden/leningen overheid en schulden/leningen kredietinstellingen 

 

 2016 2015 

   

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 253.359 258.868 

Af: aflossingsverplichting komend jaar -21.770 -14.509 

   

Stand per 1 januari 231.589 244.359 

   

Mutaties in boekjaar:   

Nieuw opgenomen leningen 25.000 24.000 

Aflossingen -36.771 -29.509 

Mutatie roll-overlening  0 

Mutatie kortlopend deel -481 -7.261 

   

Saldo -12.252 -12.770 

   

 

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 

 

241.588 

 

253.359 

Af: aflossingsverplichting komend jaar -22.251 -21.770 

   

Stand per 31 december 219.337 231.589 

   

Marktwaarde per 31 december 335.515 309.483 

   

Looptijd van:   

1-5 jaar 76.217 82.242 

> 5 jaar 143.120 149.347 
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De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen: 

 Schulden / 

leningen 

krediet 

instellingen 

  

Vastrentende leningen 167.588 

Variabel rentende leningen 50.000 

Basisrenteleningen 24.000 

  

Stand per 31 december 2016 241.588 

  

 

De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het 

renteherzieningsmoment. Voor een overzicht van deze renteherzieningsmomenten wordt 

verwezen naar punt 11 van de toelichting. Het risico van deze leningen betreft: 

 

 op het moment van renteherziening indien die hoger dan wel lager is dan de oude 

contractrente, 

 de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening 

met een hogere dan wel lagere rente.  

 

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een 

basisrente en een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de 

leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste 

minimale looptijd 5 jaar bedraagt. Na 5 jaar dient een nieuwe liquiditeitsopslag met de bank 

overeengekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt 

tussen 0,36% en 0,46%. De liquiditeitsopslag van beide basisrenteleningen is tot het einde van 

het contract gefixeerd.  

 

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van rente-

instrumenten, bedraagt 3,1% (2015: 3,2%). 

 

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 47 punten boven Euribor.  

 

Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen bedraagt € 

242 miljoen (2015: € 253 miljoen) is 100% (2015: 100%). 

 

Over het boekjaar beliep de rentelast inzake de renteswaps € 2.044 (2015: € 1.979). 

Gecombineerd met de rentelast over de leningenportefeuille ad € 7.634 (2015: € 8.139) bedraagt 

de effectieve vermogenskostenvoet 3,9% (2015: 4,0%). 

 

Looptijd 

De duration (gewogen gemiddelde rentetypische looptijd) van de leningenportefeuille bedraagt 

ultimo 2016 9,6 jaar (2015: 9 jaar). 
 

Marktwaarde 

De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige 

aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. 
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9.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 2016 2015 

   

Stand per 1 januari 2016 2.037 2.318 

   

Mutaties 2016:   

Verminderingen a.g.v. terugkoop -253 -264 

Waardemutatie terugkoopverplichting 5 -17 

   

Stand per 31 december 2016 1.789 2.037 

   

 

OFW heeft ultimo 2016 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 

14 woningen (2015: 16 woningen). De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en 

getoetst aan de bij de overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de 

terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende 

zaken en specifieke contractvoorwaarden met derde. 

 

9.3 Overige schulden 

  2016 2015 

   

Stand per 1 januari 4.031 4.216 

   

Mutaties:   

Vrijval subsidie educatief centrum -26 -25 

Vrijval premie herfinanciering  -152 -160 

   

Saldo -178 -185 

   

Stand per 31 december 3.853 4.031 

   

Looptijd van:   

< 1 jaar 178 178 

1-5 jaar 595 628 

> 5 jaar 3.080 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 31-12-2016 bedraagt het saldo van de herfinancieringspremie € 2,5 miljoen (31-12-2015: € 2,6 

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 2016 bedraagt deze post € 1,4 miljoen (31-12-2015: 

€ 1,4 miljoen). 
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10 KORTLOPENDE SCHULDEN 

10.1 Schulden aan kredietinstellingen 

 2016 2015 

   

Kortlopend deel langlopende schulden 22.251 21.770 

   

 22.251 21.770 

   

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2016 € 2,5 

miljoen (2015: € 2,5 miljoen) en de rente 3-maands Euribor plus 1,25 procent.  

 

10.2 Schulden aan groepsmaatschappijen 

 2016 2015 

   

Schulden aan groepsmaatschappijen 2 33 

   

 2 33 

   

 

10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 2016 2015 

   

Omzetbelasting 658 815 

Loonheffing 58 66 

   

 716 881 

   

 

10.4 Overlopende passiva 

 2016 2015 

   

Niet vervallen rente op leningen 4.184 4.276 

Nog te betalen rente en aflossing 530 58 

Rente derivaten 0 218 

Vooruit ontvangen huren  979 931 

Te betalen vakantiedagen / jubilea 147 121 

Te betalen accountantskosten 30 34 

Te verrekenen servicekosten 165 116 

Overige 23 36 

   

 6.058 5.790 
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11 FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

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 liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft OFW een beleid 

inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare 

ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de 

stichting te beperken. OFW zet afgeleide financiële instrumenten in, waaronder interest rate 

swaps, om risico’s te beheersen. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor 

handelsdoeleinden. 

 

Kredietrisico 

Omdat huren in beginsel voorafgaand aan de huurperiode worden voldaan en sprake is van een 

grote diversiteit, is het kredietrisico voor de core business van OFW zeer beperkt. Voor het 

overige is geen sprake van concentratie van vorderingen bij één of enkele debiteuren. Het 

maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling loopt bedraagt € 0,9 miljoen, bestaande uit de 

financiële vaste activa exclusief latente belastingvorderingen (€ 0,7 miljoen) en de vorderingen op 

korte termijn (€ 0,2 miljoen).  

 

Liquiditeitsrisico 

OFW heeft een concentratie van langlopende leningen bij twee financiers (BNG en NWB). Dit zijn 

beide overheidsbanken. Hierdoor wordt dit risico laag ingeschat. OFW maakt voor de korte 

termijn financiering gebruik van meerdere banken. 

 

Renterisico 

OFW loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en 

schulden met variabele renteafspraken loopt OFW risico ten aanzien van de toekomstige 

kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt OFW risico’s over de 

marktwaarde. Bij één procent rentestijging of –daling stijgt of daalt de marktwaarde van de 

leningen met circa € 29 miljoen. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft 

OFW interest rate swaps afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste 

rente. 

 

Rentederivaten 

OFW heeft renterisico’s afgedekt door het afsluiten van een aantal rente-instrumenten. Dit 

betreft: 

9 renteswaps (‘plain vanilla’) 

2 basisrenteleningen  

 

  



 

Pagina | 113  

 

Renteswaps 

Ultimo 2016 heeft de toegelaten instelling de volgende renteswaps: 

Startdatum Einddatum Bedrag Vaste rente Variabele 

rente 

Tegenpartij Hedge 

01-09-2005 01-09-2017 € 4 mln. 4,06% Euribor  

(3-maands) 

ABN-AMRO Roll-over NWB  

€ 4 mln. 

29-12-2006 02-01-2018 € 5 mln. 4,26% Euribor  

(3-maands) 

ABN-AMRO Roll-over NWB  

€ 5 mln. 

01-06-2010 01-06-2017 € 5 mln. 3,43% Euribor  

(6-maands) 

ABN-AMRO Roll-over BNG  

€ 5 mln. 

01-12-2009 01-12-2021 € 5 mln. 4,5775% Euribor  

(3-maands) 

ING Roll-over NWB  

€ 5 mln. 

01-12-2010 01-06-2020 € 5 mln. 3,89% Euribor  

(6- maands) 

ABN-AMRO Roll-over BNG  

€ 5 mln. 

01-03-2011 01-03-2023 € 5 mln. 4,14% Euribor  

(6-maands) 

ABN-AMRO Roll-over BNG  

€ 5 mln. 

01-09-2011 01-09-2021 € 5 mln. 4,15% Euribor  

(6-maands) 

ABN-AMRO Roll-over BNG  

€ 5 mln. 

01-11-2012 02-11-2026 € 7,5 mln. 2,745% Euribor  

(6-maands) 

ABN-AMRO Roll-over NWB  

€ 7,5 mln. 

01-07-2014 01-07-2025 € 7,5 mln. 2,955% Euribor  

(6-maands) 

Rabobank Roll-over NWB  

€ 7,5 mln.  

(2 x € 3,75 mln.)  

 

Alle derivaten betreffen plain vanilla interest rate swaps (standaard renteswaps waarbij een van 

de partijen een vaste en een van de partijen een variabele rente betaald) waarbij de stichting een 

vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd op Euribor ontvangt. 

 

Voor nadere toelichting inzake de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico 

inzake rente-instrumenten wordt verwezen naar onderstaande toelichtingen. 

 

Basisrenteleningen 

Ultimo 2016 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 herfinanciering 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. 
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Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er als volgt uit: 

 
 

Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 11,9 procent in 2020. Hiermee blijft 

het risico onder het gestelde maximum van 15 procent per jaar. 

Indien de rente per 31 december 2016 met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen 

constant blijven, zal de rentelast met € 2,4 miljoen (2015: € 2,6 miljoen) stijgen.  

 

Tegenpartijrisico 

Het tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en hierdoor haar 

verplichtingen niet meer kan nakomen. De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit 

de volgende instellingen: 

 

 

 

 

Leningen  krediet-

instellingen 

  

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  32% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 53% 

Overige bankinstellingen  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 Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV. De NV Bank Nederlandse 

Gemeenten is een bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. 

BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De 

Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, 

provincies en een hoogheemraadschap. Nederlandse Waterschapsbank NV is een financiële 
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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 2016 

€ 336 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 2016 bedraagt € 8,4 miljoen 

negatief (2015: € 9,1 miljoen negatief) en is opgenomen bij Financiële instrumenten.  

 

De reële waarde van de overige langlopende schulden (w.o. de terugkoopverplichting inzake 

verkocht onder voorwaarden) benadert de boekwaarde ervan. 
 

 

12 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  

 

Investeringsverplichtingen 

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van 

woningen tot een bedrag van € 4,3 miljoen. 

 

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

De obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2016 € 9,3 

miljoen (2015:€ 9,4 miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85 % 

(2015: 3,85%) over het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het 

leningtype variabele hoofdsom 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.  
 

Borgstelling 

De langlopende schulden per 31 december 2016 van OFW zijn voor een bedrag van € 242 miljoen 

(2015: € 252 miljoen) geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

 

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 7 jaar.  
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13 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 

13.1 Huuropbrengsten 

 2016 2015 

   

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie   

Woningen en woongebouwen 28.420 28.159 

Onroerende zaken, niet woongelegenheden 3.151 3.132 

   

 31.571 31.291 

Af: huurderving wegens leegstand 136 207 

   

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 31.435 31.084 

   

   

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie   

Woningen en woongebouwen 159 187 

Onroerende zaken, niet woongelegenheden 768 348 

   

 927 535 

Af: huurderving wegens leegstand 250 0 

   

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 677 535 

   

Totaal huuropbrengsten 32.112 31.619 

   

Huurderving in % van de netto huur 1,2% 1,4% 

Huurachterstand in % van de netto huur 1,1% 1,1% 

   

De netto huur is per 1 juli 2016 verhoogd met gemiddeld 1,5% (2015: 2,4%).  

Alle opbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. 

 

13.2 Opbrengsten servicecontracten 

 2016 2015 

   

Overige goederen, leveringen en diensten 897 904 

Derving wegens leegstand en oninbaarheid 0 0 

   

Totaal opbrengsten servicecontracten 897 904 

   

13.3 Lasten servicecontracten 

 2016 2015 

   

Overige goederen, leveringen en diensten 959 926 

   

Totaal lasten servicecontracten 959 926 
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13.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 2016 2015 

   

Toegerekende personeelskosten 605 587 

Toegerekende overige organisatiekosten 65 451 

Toegerekende afschrijvingen 87 105 

Verhuurderheffing 2.645 2.368 

   

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 3.402 3.511 

   

 

13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 

 2016 2015 

   

Onderhoudslasten (niet-cyclisch) 821 923 

Onderhoudslasten (cyclisch) 2.626 2.330 

Toegerekende personeelskosten 992 992 

Toegerekende overige organisatiekosten 904 931 

Toegerekende afschrijvingen 186 143 

   

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 5.529 5.319 

   

 

 2016 2015 

Specificatie onderhoudslasten DAEB   

Onderhoudslasten (niet-cyclisch) 791 889 

Onderhoudslasten (cyclisch) 2.575 2.285 

Toegerekende personeelskosten 969 968 

Toegerekende organisatiekosten 883 909 

Toegerekende afschrijvingen 181 140 

   

Sub-totaal onderhoudsactiviteiten DAEB 5.399 5.191 

   

Specificatie onderhoudslasten niet-DAEB   

Onderhoudslasten (niet-cyclisch) 30 34 

Onderhoudslasten (cyclisch) 51 45 

Toegerekende personeelskosten 23 24 

Toegerekende organisatiekosten 21 22 

Toegerekende afschrijvingen 4 3 

   

Sub-totaal onderhoudsactiviteiten niet-DAEB 129 128 

   

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 5.528 5.319 
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13.6 Overige directe operationele lasten exploitatiebezit 

 2016 2015 

   

Verzekeringen 102 97 

OZB 1.241 1.246 

   

Totaal overige directe operationele lasten exploitatiebezit 1.343 1.343 

   

 

14. Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

 2016 2015 

DAEB-vastgoed in exploitatie   

Opbrengst verkopen bestaand bezit 5.393 4.657 

Af: direct toerekenbare kosten -158 -204 

Af: boekwaarde -4.000 -3.187 

Af: toegerekende organisatiekosten -129 -131 

   

Verkoopresultaat DAEB bestaand bezit 1.106 1.135 

   

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie   

Opbrengst verkopen bestaand bezit 1.358 2.537 

Af: direct toerekenbare kosten -94 -35 

Af: boekwaarde -1.264 -2.101 

Af: toegerekende organisatiekosten -48 -37 

   

Verkoopresultaat niet-DAEB bestaand bezit -48 364 

   

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.058 1.499 

   

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit;  

- DAEB woningen 

- DAEB niet-woongelegenheden 

- Niet-DAEB woningen 

- Niet-DAEB garages 

 

41 

0 

4 

55 

 

39 

1 

3 

33 
 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

15.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 2016 2015 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   

Waardeverminderingen -11.133 -3.278 

Terugname waardeverminderingen 0 0 

   

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie 

 

-11.133 

 

-3.278 
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15.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 2016 2015 

DAEB-vastgoed in exploitatie   

Toename marktwaarde 26.928 7.741 

   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen DAEB-vastgoed in 

exploitatie 

26.928 7.741 

   

   

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie   

Toename marktwaarde -110 1.462 

   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen niet-DAEB-

vastgoed in exploitatie 

 

-110 

 

1.462 

   

   

   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

26.818 9.203 

   

 

Bij de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille is, met 

uitzondering van BOG, MOG, ZOG en studenteneenheden, uitgegaan van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde (basisvariant). Op basis van dit handboek is voor 

respectievelijk 2015 en 2016 een zogenaamd doorexploiteer- en uitpondscenario per 

marktwaardecomplex berekend. De hoogste van deze twee waarden is bepalend voor de 

waardering van de marktwaarde. De berekeningswijze van de exit-yield van het uitpondscenario 

volgens het handboek 2016 is sterk gewijzigd ten opzichte van de berekeningswijze van de exit-

yield van het uitpondscenario volgens het handboek 2015. Het gevolg van deze aangepaste 

berekeningswijze is dat de marktwaarde volgens het basisscenario 2016 aanzienlijk hoger 

uitkomt dan de marktwaarde 2015. Hierdoor wordt met name de toename van de marktwaarde 

in 2016 verklaard. Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de 

overige waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. 

 

15.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden 

 2016 2015 

Vastgoed verkocht onder voorwaarden   

Toename marktwaarde 7 0 

Afname marktwaarde 0 -20 

   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkocht onder 

voorwaarden 

7 -20 
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16. Nettoresultaat overige activiteiten 

 2016 2015 

   

Opbrengst overige activiteiten 62 197 

Kosten activiteit -23 -32 

   

Nettoresultaat overige activiteiten 39 165 

   

 

17. Overige organisatiekosten 

 2016 2015 

   

Toegerekende personeelskosten 549 686 

Toegerekende afschrijvingen 59 71 

Toegerekende overige organisatiekosten 884 909 

   

Totaal overige organisatiekosten 1.492 1.666 

   

 

18. Leefbaarheid 

 2016 2015 

   

Directe kosten leefbaarheid 118 89 

Toegerekende personeelskosten 69 48 

Toegerekende afschrijvingen 11 11 

Toegerekende overige organisatiekosten 34 28 

   

Totaal overige organisatiekosten 232 176 

   

 

 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

 

19.1 Waardeveranderingen van financiële vaste activa van effecten en van 

verplichtingen 

 2016 2015 

   

Waardeveranderingen VOV-verplichtingen -5 17 

   

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa van 

effecten en van verplichtingen 

-5 17 
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19.2 Rentebaten/rentelasten en soortgelijke kosten 

 2016 2015 

   

Rentebaten rekening-courant en deposito’s 0 31 

Overige rentebaten 0 0 

   

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 31 

   

   

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen 9.729 10.102 

   

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 9.729 10.102 

   

 

20 BELASTINGEN  

 

Stichting Oost Flevoland Woondiensten vormt samen met OFW Holding BV en OFW 

Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

De vennootschapsbelasting is in elk van de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de 

desbetreffende rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening 

houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten. Het gewogen gemiddelde 

toepasselijke belastingtarief bedraagt 25 procent (2015: 25%). 

 

20.1 Belastingen 

 2016 2015 

   

Mutatie latente belastingen   

- Mutatie tijdelijke verschillen -82 -47 

- Verliescompensatie -947 -98 

- Mutatie latentie waarderingsverschil woningverkopen -433 529 

   

 -1.462 384 

   

 

De acute belastingen over het boekjaar is als volgt bepaald: 

Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde 

jaarrekening 

 27.107 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -26.825  

Overige waardeveranderingen 11.133  

Afschrijvingen -2.216  

Verkoopresultaat bestaand bezit -1.434  

Vrijval herfinancieringspremie -152  

Modernisering aan te merken als onderhoud -3.222  

Fiscale onderhoudsvoorziening -206  

Verschil marktwaarde-nominale waarde leningen -139  

Waardemutatie verplichtingen V.O.V. woningen 5  

   

Totaal permanente en tijdelijke verschillen  -23.056 
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Belastbaar bedrag  4.051 

Bij: aftrekbeperking algemene kosten  8 

   

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar  4.059 

   

   

Acute belastingen boekjaar  1.003 

Aanpassingen belastingen voorgaand jaar  -56 

Verrekening met cumulatieve verliezen voorgaande jaren  -947 

   

Belastingen  0 

   

 

Na verliesverrekening resteert ultimo 2016 € 17.117 als verrekenbaar verlies met toekomstige 

winsten. 

 

Het totaalbedrag van de verrekenbare verliezen is als volgt opgebouwd: 

2010    3.903 

2011    7.103 

2012    6.111 

Totaal  17.117 

 

20.2 Resultaat deelnemingen 

 2016 2015 
   
Resultaat deelneming OFW Holding BV 0 -121 
   

Resultaat deelnemingen 0 -121 
   

 

21 OVERIGE TOELICHTINGEN 

 

21.1 Afschrijvingen materiële vaste activa 

 2016 2015 

   

Bedrijfsgebouwen 122 122 

Inventaris 248 306 

Vervoermiddelen 67 71 

   

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 437 499 
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21.2 Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

De posten lonen en salarissen betreft voor € 59 (2015: € 119) ingehuurd personeel. 

 2016 2015 

   

Lonen en salarissen 2.242 2.312 

Sociale lasten 334 327 

Pensioenlasten 327 372 

   

Totaal lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 2.903 3.011 

   

 

Personeelsbestand 

Per 31 december 2016 bedroeg het aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij OFW, 

omgerekend naar volledige mensjaren 43,4 (31-12-2015: 47,3). Deze personeelsomvang is als 

volgt onder te verdelen naar verschillende teams: 

 

 2016 2015 

   

Directie 1,0 1,0 

Management 4,8 5,0 

Office Management en Communicatie 3,2 3,6 

Projecten 5,0 5,0 

Finance 3,4 3,4 

ICT 1,8 1,7 

Bestuurssecretaris 1,0 1,0 

Klant Contact Centrum 5,2 5,1 

Serviceonderhoud 12,8 15,2 

Wonen 5,2 6,3 

   

 43,4 47,3 

   

 

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland. 

 

21.3 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 aanspraken 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 Pensioenwet 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 2016 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 109,5% (31 december 2015: 

109%). De geschatte 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. 
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22 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen OFW, haar 

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen 

transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.  

 

23 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  

 

Fiscale eenheid 

De stichting vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing 

van vennootschapsbelasting en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de 

standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid 

betrokken vennootschappen. 

 

24 BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 

 

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 gekomen voor: 
 

 2016 2015 

   

Bestuurders  168 170 

Commissarissen en voormalige commissarissen 66 66 

   

 234 236 

   

 

Het bedrag van bestuursbezoldiging is € 168 (2015: € 170).  

Het totaalbedrag (inclusief BTW) kan als volgt per individueel lid van de raad van commissarissen 

worden gespecificeerd: 

  2016 2015 

Naam Functie   

L.M. Bouwmeester-den Broeder voorzitter 18 18 

H.L. van Boven lid 12 12 

M.J.A. Visser  lid 12 12 

P.H.M. Huijsmans  lid 12 12 

A.J. Kerkvliet  lid 12 12 

    

  66 66 

    

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

Met ingang van 1 januari 2013 is de voormalige Wet openbaarmaking uit publieke middelen 

gefinancierde topinkomens (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 € 131.000). 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. 
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De bezoldiging volgens de WNT van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen 

ligt in 2016 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 

Deel-

tijd-

factor 

Belo-

ning 

Sociale 

verzeke-

rings-

premie 

Belastbare 

onkosten-

vergoeding 

Voorziening 

betaalbaar 

op termijn 

Uitkering 

wegens 

einde 

dienst-

verband 

Mevr. G.N. 

Sweringa 

Directeur-

bestuurder 

1-1-

1997 

1 133 - - 25 n.v.t. 

Mevr. L.M. 

Bouwmee

ster-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 2015: 

- beloning € 133 

- voorziening betaalbaar op termijn € 28 

 

De bezoldiging volgens de WNT-norm van de raad van commissarissen bedroeg in 2015: 

- beloning € 55    
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25 HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT 

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. 

Deloitte 

Accountants B.V. 

 

 2016 2015 

Onderzoek van de jaarrekening 55 48 

Andere controleopdrachten 11 10 

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 

Andere niet-controlediensten 0 0 

   

 66 58 

   

  
        

Ondertekening van de jaarrekening 

 

Dronten, 12 juli 2017 

Directeur-bestuurder 

 

 

Mevrouw ir. G.N. Sweringa 

 

 

Vaststelling door de Raad van Commissarissen d.d. 

 

L.M. Bouwmeester-den Broeder MSc 

 

 

mr. H.L. van Boven MBA MCDM 

 

 

Ing. A.J. Kerkvliet 

 

 

Drs. M.J.A. Visser 

 

 

P.H.M. Huijsmans RA AA 
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11. OVERIGE GEGEVENS 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 


