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Addendum bij ‘Strategisch kader 2016-2020’ 

Woningstichting Weststellingwerf 

 

Datum aanvulling: september 2018 

 

 

Overweging 

Het ‘Strategisch plan 2016 – 2020’ geldt als kader voor de jaarlijks te produceren activiteitenplannen 

voor de jaren 2016 t/m 2020. Hoewel het kader bedoeld is om voor de hele beleidsperiode te gelden, 

heeft het niet zoveel zin om achter een kader aan te lopen dat door de ontwikkelingen niet meer 

(volledig) relevant is. Een kader moet voldoende actueel zijn. Daarom is besloten jaarlijks de actualiteit 

van het strategisch plan te toetsen en zo nodig aan te vullen met nieuwe strategische maatregelen of 

opvattingen, indien wijzigingen in de externe omstandigheden of interne opvattingen daarvoor 

aanleiding geven. Bij de opstelling van het activiteitenplan voor 2017 is vastgesteld dat het strategisch 

kader op dat moment nog voldoende actueel was. Voor 2018 voegden we een addendum toe. Nu, 

staande aan de vooravond van de opstelling van het jaarplan 2019, moet worden vastgesteld dat er ‘in 

de omgeving’ van de corporatie wijzigingen zijn geweest die van belang zijn voor ‘hoe je naar de dingen 

kijkt en hoe je moet reageren op het andere perspectief’. Dat is de aanleiding voor dit addendum.     

 

Er zijn, ten opzichte van september 2017, toen we het vorige addendum opstelden, niet of 

nauwelijks externe ontwikkelingen die aanleiding geven tot aanpassing van (één van) de 

strategie(ën). Het onderstaande is dan ook met name een nadere scherpstelling en gedeeltelijke 

herformulering van het addendum van 2017, dat met het in werking treden van dit addendum 

vervalt.  

 

Gewijzigde omstandigheden en inzichten 

Werkingssfeer gewijzigde omstandigheden 

Ten opzichte van de situatie, die eind 2015 gold, zijn enkele belangrijke veranderingen opgetreden die 

van invloed zijn op de te volgen strategie van de corporatie. De gewijzigde omstandigheden, 

waarbinnen de corporatie haar werk moet doen, hebben geen invloed op het ideële kader van de 

corporatie. Visie, missie, ambitie, enz., alsmede de ondernemingsdoelstellingen, blijven onverminderd 

van toepassing.  

 

Welke wijzigingen in omstandigheden en inzichten zien we (de belangrijkste)? 

1. In de omgevingsanalyse (2015) is aangegeven dat het economisch herstel in Friesland later op 

gang komt en dat dit expliciet geldt voor de bouwsector. Dat is inmiddels wel achterhaald. Friese 

bouwondernemers hebben het druk en hebben te maken met toeleveranciers die overbelast zijn 

(gevolg: hogere prijzen en langere levertijden). Door deze hogere prijsstelling én de meerkosten 

van het energieneutraal maken van nieuw te bouwen woningen (voorgenomen vanaf 2018), zijn de 

stichtingskosten van nieuwbouw aanzienlijk hoger dan in 2015 voorzien. Om het beoogde 

rendement te borgen (3,25%), dienen op de in het ondernemingsplan aangegeven huurprijzen 

toeslagen te worden doorberekend, hetzij in de vorm van een extra huurcomponent, hetzij in de 

vorm van een EPV-component (EPV = energieprestatievergoeding).    

 

2. In de omgevingsanalyse (2015) is tevens aangegeven dat de instroom van statushouders kan 

leiden tot een toename van de vraagdruk. Daarover kan worden vastgesteld dat de druk inmiddels 

weer behoorlijk van de ketel is. De instroom heeft zich gedurende de afgelopen periode in de 

gemeente Weststellingwerf genormaliseerd naar een niveau dat we ook voor opkomst van de grote 

vluchtelingenstromen kenden. Op dit moment is in de gemeente sprake van een voorstand, als het 

gaat om de taakstelling ‘huisvesting statushouders’. Overigens is de automatische prioritaire 

positie van statushouders ten aanzien van het verkrijgen van een woning vervallen;  
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Gemeenten moeten, om ten aanzien van dat punt hetzelfde effect te bewerkstelligen als in het 

verleden, statushouders expliciet tot ‘urgenten’ benoemen. De gemeente Weststellingwerf heeft op 

dit moment een dergelijke urgentietoekenning in voorbereiding.    

 

3. Tijdens het Aedes-congres van april 2017 hebben de leden van Aedes met elkaar afgesproken dat 

ze eind 2018 een plan van aanpak klaar zullen hebben dat beschrijft hoe de totale woningvoorraad 

van de eigen corporatie per eind 2050 CO2-neutraal zal zijn gemaakt. 

Een dergelijk plan van aanpak zullen wij ook opleveren. De impact van deze opgave/ambitie zal 

zich in directe zin pas manifesteren na 2020, dus na het verstrijken van de onderhavige 

beleidsperiode (en dus na de periode waarin sector-breed wordt gestreefd naar realisatie van een 

gemiddeld B-label voor het energieniveau van de voorraad)..   

 

4. Bij de beschrijving van strategieën in 2015 is rekening gehouden met de Woningwet 2015. De 

lacunes in die wet zijn weggenomen door de zgn. ‘Veegwet’ die per 1 juli 2017, in werking is 

getreden. De ‘Veegwet’ heeft geen directe effecten op de uitvoering van onze strategieën. Er is wel 

sprake van noodzaak tot aanpassing van statuten en reglementen en van beperkte aanpassing 

van inrichting van processen. 

 

5. Vanaf 26 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. De AVG is geïmplementeerd en heeft in directe zin geen effect op de 

realisatie van gedefinieerde strategieën, tot op zekere hoogte wel op de inrichting van processen. 

 

6. Boven de markt hangt het opleggen van een OOB-status (OOB = Organisaties van Openbaar 

Belang) aan woningcorporaties met een omvang van 2500 verhuureenheden (vhe’s) of meer. 

Beoogde ingangsdatum was eerst 1 januari 2018 en is op dit moment 1 januari 2019. Of die 

planning gehaald wordt en of de invoering zich dan ook uitstrekt tot corporaties vanaf de geduide 

beperkte omvang, is op dit moment onzeker. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

(NBA) heeft de minister vorige maand geadviseerd de grens te leggen bij corporaties met een 

omvang van tenminste 10.000 vhe’s. Vanaf die omvang zijn corporaties op dit moment ook al 

verplicht tot het instellen van een auditcommissie. Mocht de OOB-status voor ons van toepassing 

worden, dan heeft dat effecten op het controletraject op de jaarverslaglegging en op de inrichting 

van de organisatie (auditcommissie binnen RvC dan verplicht). De toekenning van een OOB-status 

leidt ook tot een verzwaard accountantsprotocol. 

 

7. Als gevolg van ingezet overheidsbeleid gaat de verhuurdersheffing gestaag oplopen (heffing op 

sector in 2016: € 1,3 miljard; in 2022: € 1,8 miljard; bron Aedes 2017). E.e.a. als gevolg van een 

oplopend percentage van de WOZ-waarde dat de heffingsgrondslag vormt (2016; 0,491%; 2022: 

0,593%). Echter, gelet op die koppeling met de WOZ-waarde, komt daar,  aangezien de 

huizenprijzen in de koopmarkt stijgen, nog een heffing-opdrijvend effect bij. Daarnaast wordt de 

ATAD (beperking renteaftrek binnen VPB-belastingheffing) van kracht. Het beslag op 

corporatiefinanciën door de rijksoverheid neemt door genoemde gestuurde en autonome 

ontwikkelingen toe. Daar staat mogelijk een structurele beschikbaarheid van 100 miljoen jaarlijks 

voor de sector tegenover, om bij te dragen in de betaalbaarheid van de verduurzaming van 

woningbezit. E.e.a. moet blijken uit de rijksbegroting voor 2019, die op Prinsjesdag wordt 

gepresenteerd. Per saldo zal e.e.a. voor ons geen grote financiële impact hebben.  

 

8. Geen wijziging in externe omstandigheden, maar wel een relevant voortschrijdend inzicht:   

Binnen ons bijna 107-jarig bestaan blijkt 2/3 deel van onze huidige voorraad (zo’n 1.800 van de ca. 

2.660 woningen) te zijn gebouwd in drie decennia, te weten in de decennia tussen 1950 en 1980. 

De afgelopen jaren is het inzicht gerezen dat we de vervanging van die woningvoorraad niet in een 
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dergelijke ‘kortstondige’ periode moeten gaan regelen, maar moeten spreiden. Een deel van de 

vervanging halen we daarom naar voren, maar overigens niet tot binnen de huidige beleidsperiode.  

 

Samenvatting effecten op strategieën 

1. We hebben ons voorgenomen om woningen, die we vanaf en met inbegrip van 2018 

nieuwgebouwd opleveren, energieneutraal te maken. Dat gaan we ook doen. Echter, de 

stichtingskosten staan niet toe dat onze inkomsten uit die woningen beperkt blijven tot een huur 

onder de geëigende aftoppingsgrenzen huurtoeslag; daar zal een huurcomponent of een EPV-

vergoeding aan moeten worden toegevoegd. Als het een huurcomponent wordt (en onze voorkeur 

gaat daar naar uit), dan is dat een doorbreking van het eerdere uitgangspunt m.b.t. aanvangshuren 

nieuwbouw. Impact op realisaties in 2019 en 2020 (en daarna). 

  

2. De herstructureringen die we op dit moment onder handen hebben leiden tot de noodzaak van het 

beschikbaar houden van vrijgekomen woningen voor definitieve en tijdelijk herhuisvesting van 

mensen die hun woning moeten opgeven. Dit beperkt het aantal woningen dat voor nieuwe vrije 

verhuur beschikbaar is. Aangezien dit beslag vanuit herstructurering structureel wordt, verdient het 

aanbeveling te overwegen de verkooptaakstelling versneld neerwaarts bij te stellen. Mogelijke 

impact op realisaties in 2019 en 2020 en de eerste jaren daarna (verderop in de tijd wordt al 

uitgegaan van marginale verkoopstromen).     

 

3. Het hiervoor onder punt 8 beschreven gewijzigde inzicht heeft er vorig jaar al toe geleid dat we in 

het financiële meerjarenperspectief voorbij 2023 jaarlijks zo’n 25 woningen hebben ingeboekt om 

te moeten worden vervangen. Bij een verdunning door sloop en nieuwbouw tot 80% van het 

bestaande aantal woningen (de nieuwe woningen worden groter dan de bestaande), worden er 

dan jaarlijks 20 woningen teruggebouwd. Die lijn trekken we in het voortschrijdende financiële 

meerjaren-plaatje door.  

 

4. En ten aanzien van het CO2-neutraal maken van de voorraad (punt 3 onder gewijzigde 

omstandigheden) nemen we ons voor om met de daarvoor noodzakelijke ingrepen in de bestaande 

voorraad te starten in 2021, nadat we de opgave om onze voorraad eind 2020 een gemiddeld B-

label te laten hebben (conform de afspraak van Aedes uit 2012 met rijksoverheid en andere 

partijen) hebben afgerond. In het meerjarenperspectief zal vanaf 2021 budget moeten worden 

vrijgespeeld om steeds een deel van de bestaande woningvoorraad aan te pakken. Wat we vanaf 

en met inbegrip van 2018 nieuw bouwen, maken we energieneutraal en gasloos. Wat we volgens 

planning slopen en door nieuwbouw laten vervangen, hoeven we niet als bestaande bouw CO2-

neutraal te maken.  

 

5. Denkbaar is dat er woningen zijn die voor 2050 niet onder het sloopregime van punt 3 vallen en in 

de planning van CO2-neutraal maken (punt 4, hiervoor) laat aan de beurt zijn. Daarom 

onderzoeken we de mogelijkheid tot het aanleggen van zonnepanelen op woningen, zodat elke 

huurder toch snel een financieel voordeel kan genieten. Het is de bedoeling dat deze 

‘zonnepanelen-actie’ z’n beslag krijgt in de jaren 2020 – 2023. Als het doorgaat, dan zullen 

investeringen, als bedoeld onder post 4 gedurende die jaren substantieel lager uitvallen dan in de 

jaren daarna.  

 

6. De administratieve regeldruk die uitgaat van de gewijzigde omstandigheden, als beschreven onder 

de punten 4, 5 en 6, heeft geleid tot het aantrekken van extra formatie binnen het team financiën. 

De functie van coördinator informatiebeveiliging en gegevensbescherming is neergelegd bij de 

controller. Een eventuele OOB-status voor de corporatie dwingt de RvC tot inrichting van een 

auditcommissie. 


