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Activiteitenplan 

Inleiding  
 
Jaarlijks stelt de woningstichting een activiteitenplan op voor het komende jaar. Het plan voor  2021 is 

het eerste dat gebaseerd wordt óp en onderdeel uitmaakt ván het ‘Ondernemingsplan 2021 – 2025’. 

Overige activiteitenplannen volgen successievelijk door de looptijd van het ondernemingsplan heen: 

eind 2021 wordt het plan voor 2022 opgesteld, eind 2022 dat voor 2023, enz.  

 

De beschrijving en rubricering van de activiteiten in het ‘Activiteitenplan 2021’ volgen de 

beschrijvingen van strategieën uit ‘Strategie en deelstrategieën’. De beschreven activiteiten vinden 

hun weerslag in de begroting voor 2021.   

 

Per strategie-onderdeel worden de activiteiten en prestaties geduid. Na de opsomming van 

activiteiten wordt een toelichting gegeven op verschillende elementen daarvan.  

 

Disclaimer 

In de navolgende beschrijvingen van activiteiten zijn wij uitgegaan van een onbelemmerde realisatie 

van voornemens. Mochten er in de externe omgeving majeure omstandigheden zijn, die wél een 

belemmering vormen, dan kan dat leiden tot een onvolledige realisatie van de beoogde prestaties. Tot 

die majeure omstandigheden moet ook de invloed van het nog langdurig rondgaan van het corona-

virus -en van de maatregelen die daar aan worden gekoppeld- worden gerekend.  
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Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. de voorraad 
 

1. Regulier dagelijks en planmatig onderhoud hebben uitgevoerd:  

o incl. de activiteiten die vanuit 2020 vanwege ‘corona’ vooruit werden geschoven; 

o incl. de verwijdering een evenredig deel van de nog aanwezige asbesthoudende 

dakbedekkingen (eind 2024 alle asbesthoudende dakbedekkingen weg);  

2. Maximaal 5 woningen uit de bestaande voorraad hebben verkocht; het betreft hier een 

gesaldeerd aantal verkopen (daadwerkelijke verkopen -/- terugkopen);  

3. (voor zover niet reeds in 2020 gebeurd) De 2e helft van ‘Kavel  62’ in de Lindewijk in Wolvega 

hebben afgestoten; 

4. Grondpositie in Boijl te hebben verkocht; 

5. 12 woningen hebben gebouwd op herstructurerings-locatie Pitrietstraat (even zijde) in 

Noordwolde; oplevering en verhuur in het 2e halfjaar van 2021; 

6. 5 woningen hebben gebouwd op herstructurerings-locatie Zilverlaan in Wolvega; oplevering en 

verhuur vroeg in het 2e halfjaar van 2021; 

7. 10 woningen hebben gebouwd op de locatie ‘voormalig Bornego-college’ aan de Sportlaan in 

Wolvega. De momenten van oplevering en verhuur zijn afhankelijk van doorlooptijd 

vergunningentraject, maar op z’n snelst vroeg in het 2e halfjaar van 2021;  

8. Volgens het protocol herstructurering overleg hebben gevoerd met bewoners van de Pitrietstraat 

(oneven zijde) en achterliggende Nieuwstraat (even zijde) in Noordwolde (28 woningen) over de 

herstructurering van hun woningen, leidend tot het van toepassing kunnen verklaren van het 

sociaal pakket per medio 2021; zowel bij renovatie als bij sloop/nieuwbouw planvoorbereiding 

gedurende restant 2021 en eerste helft van 2022; bij sloop en nieuwbouw start bouw medio 

2022, oplevering eind 2022; 

9. De tweede fase van het beleggen van daken van woningen met zonnepanelen hebben afgerond, 

resulterend in het gereed zijn van tenminste 100% van de totaal gedefinieerde opgave; dat is 

inclusief het beleggen van daken van appartementengebouwen en incl. het verwerkt/toegepast 

hebben van compensatieregelingen voor huurders die geen panelen gelegd kregen;   

10. Energielabel- en energie-index-verbeteringen per kwartaal hebben vertaald in het 

woningwaarderingssysteem; wijzigingen in de voorraad leidend tot label- en indexwijzigingen, 

gerealiseerd t/m 3e kwartaal 2021, zijn aan het einde van het jaar ingevoerd;  

11. In overleg met de gemeente gestart zijn met het in kaart brengen van de mogelijkheden om 

straten/wijken gasvrij te maken. 

 
Toelichtingen bij de verschillende onderdelen: 
Bij de punten 3 en 4: 
De grondpositie ‘Kavel 62’ die wij vanuit het verleden in de Lindewijk in Wolvega hebben, is bedoeld 
voor exclusieve koopwoningen. De ontwikkeling en realisatie daarvan achten we niet meer te behoren 
tot onze ‘corebusiness’. We doen inspanningen om de het tweede deel van deze grondpositie  
(oorspronkelijk ca. 4.153 m2, nog te verkopen ca. 2.050 m2) tegen tenminste de boekwaarde te 
verkopen.  
 
In Boijl hebben we vanuit het verleden een stuk grond, groot 2 ha., in eigendom, dat zich, zoals het er 
nu uitziet, niet door ons laat ontwikkelen voor woningbouw. Ten principale is de grond dan ook te 
koop. 
 
Bij de punten 5 t/m 8: 
De opgenomen herstructureringen volgen goeddeels het schema dat in het volkshuisvestelijke bod 
voor 2021 is opgenomen en is volledig in lijn met de vertaling daarvan in de prestatieafspraken. 
Onderstaand dat schema, dat naar de laatste planningsopvattingen inzicht geeft in herstructureringen 
t/m 2032.   



 

6 
 

 
Vanaf 2024 worden herstructureringen ingepland die verband houden met de vroegtijdige vervanging 
van elementen uit de ‘bouwbulk’ uit de jaren ’50 –’70 van de vorige eeuw (dus gebouwd tussen 1950 
en 1980). Voor de begroting geldt als uitgangspunt dat we gemiddeld 25 woningen per jaar 
aanpakken (begrotingstechnisch gaan we uit van sloop en nieuwbouw). Wat we nieuw bouwen maken 
we energieneutraal; de aan te pakken bestaande woningen vallen dus buiten de opgave om het 
bestaande bezit CO2-neutraal te maken.   
 

 
 
 
Bij punt 9:  
Ons lange termijn voorraadbeheerstrategie kent twee hoofdstromen. De ene is gericht op het 
vervangen van gemiddeld 25 bestaande woningen door gemiddeld 21 nieuwe; de andere op het 
energetisch verbeteren van woningen waarvan we zeker weten dat we ze in 2050 nog in bezit 
hebben, zodanig dat we, via het door de tijd heen jaarlijks aanpakken van een evenredig deel van de 
totale opgave, in 2050 een CO2-neutrale en gasloze voorraad hebben georganiseerd.  
 
Het effect van het bewandelen van beide routes zal zijn, dat een (groot) deel van de huurders noch 
via de ene, noch via de andere route, op korte termijn effect ziet van onze inspanningen om de 
energielasten te beperken en daarmee de woonlasten beheersbaar te houden. Daarom willen we in 
de jaren 2020 en 2021 in een ‘snelle’ actie zoveel mogelijk woningen en woongebouwen voorzien van 
een set zonnepanelen die we zonder vergoeding van de huurder willen aanbrengen. We zijn daarmee 
daadwerkelijk in 2020 begonnen en gaan het in 2021 afronden. Een aantal woningen zal niet kunnen 
worden voorzien van panelen. Voor die situaties geldt dat een passende financiële compensatie wordt 
gezocht. Daarbij is sprake van maatwerk, niet van een generieke aanpak.  
 
Bij punt 11: 
De gemeente moet eind 2021 een warmtevisie en warmteplannen hebben ontwikkeld die inzichtelijk 
moeten maken hoe de Weststellingwerfse woningvoorraad per 2050 ‘van het gas af’ gehaald zal zijn. 
Tot en met 2030 moeten in Friesland jaarlijks 6.000 woningen ‘gasloos’ worden, in Weststellingwerf 
zijn dat er tot en met 2030 in totaal 2.500 woningen. Dat betekent, uitgaande van een totale 
gemeentelijke voorraad van zo’n 11.500 woningen, dat in elk van de twee decennia daarna bijna 2x 

Planning

Wolvega

Haulerweg 53 - 79 herstruct. KLAAR

Haulerweg 13 - 31 herstruct. KLAAR

Lodewijkstraat, duplexen* herstruct. KLAAR

Sickengastraat herbestemming KLAAR

Eikenlaan 16 - 38 herstruct. 12 8

Zilverlaan 33 t/m 37a herstruct. 6 5

Sportlaan (loc. Bornego-college) herbestemming bestemm.pl. wijz. 10

Sloop en herbouw 2 won. Lod.str. brandsch., verzek. 2 2

Noordwolde

Ds. Reitsmastraat 18 - 28 herstruct. KLAAR

Ds. vd Tuukstraat 1 - 39 herstruct. KLAAR

Rotanstraat 25 - 51 herstruct. 14 10

Pitrietstraat 2 -28 herstruct. 14 12

Pitrietstraat 1 -27 herstruct. 14 12

Nieuwstraat 56 - 82 herstruct. 14 12

Nieuwstraat 1, 1a, 1b herstruct. 3 3

Herstructureringen vanaf 2024 

TC 117, 118 herstruct. 28 22

TC 18, 19, 25  herstruct. 24 26

TC 23, 26 herstruct. 18 18

TC 20 herstruct. 16 16

TC 34, 38, 57 herstruct. 28 24

TC 16, 17, 32, 33, 39, 55 herstruct. 25 22

TC 27, 28, 29  herstruct. 23 17

TC 35, 36, 37   herstruct. 26 21

TC 40 (goeddeels) herstruct. 28 22

herstruct.

* = incl. 2 bestaande woningen J.W. Frisostraat  

Renvooi

Nieuwbouw

 = periode van planvoorbereiding met op het einde een investeringsbesluit (= nemen onrendabele top)

 = periode van bouwen met oplevering op het eind

Herstructurering gebaseerd op sloop en vervangende nieuwbouw (uitkomst is afhankelijk van overleg met bewoners)

 = overlegtraject met bewoners volgens protocol herstructurering, met op het eind >70% draagvlak, sociaal statuut en investeringsbesluit  

 = periode van uitplaatsing met sloop op het eind; tevens detailplanuitwerking

 = bouwen met oplevering op het eind

 = periode van prijsonderhandeling en bouwvoorbereiding; in andere trajecten impliciet in ander processtappen

 = leegstand met sloop op het eind

20322026 2027 2028 2029 2030 2031Eerder 2020 2024 20252021 2022 2023



 

7 
 

zoveel woningen van het gas af moeten worden gehaald (2x 4.500 woningen). Wij willen en zullen 
vroegtijdig bij de ontwikkeling van die plannen van de gemeente betrokken zijn.  
 
Samenvattende effecten voor de voorraad: 
Door de voornoemde geplande (2021) en voorzienbare (2022 en verder) activiteiten zal de omvang 
en de samenstelling van de voorraad wijzigen. In het schema is de bouw van 77 woningen, niet 
voortkomend uit herstructurering, maar als noodzakelijk geachte toevoeging, opgenomen. Daaronder 
de bouw van 10 woningen aan de Sportlaan in Wolvega (locatie vml. Bornego-college).  
 

 
   
 

  

Voorraadmutaties 2021 2022 2023 2024 2025 Effecten

beginsaldo* 2641 2645 2636 2648 2662 2021 - 2025
sloop (herstructurering) 20 28 3 28 24 103

verkoop 5 5 5 5 5 25

opleveren nieuwb. (herstructurering) 19 24 3 22 26 94

toevoegen (incl. Sportlaan in 2021) 10 17 25 25 77

eindsaldo voorraad woningstichting 2645 2636 2648 2662 2684 43

effect op woningvoorraad gemeente 9 -4 17 19 27 68

* = saldo is inclusief 12 'onzelfstandige' zorgwoningen en excl. zorgkamers in verzorgingshuis 
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Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. de klant  
 

1.  Faciliteiten binnen ‘Mijn thuis’ (huurdersportaal) op de website van de corporatie hebben 

geïmplementeerd (inzicht in eigen dossier, inzicht in stand betalingen, betalen via de site, maken 

afspraken voor afwikkelen reparatieverzoeken, inzicht in informatie over de woning); 

2. KWH-huurlabel veiliggesteld tot in 2023; 

3. In de Aedes-benchmark tenminste een kwalificatie als B-corporatie hebben gerealiseerd voor wat 

betreft ‘huurdersoordeel’ (waardering op onderdelen ‘woning betrekken’, ‘uitvoeren 

reparatieonderhoud’, ‘woning verlaten’) en een kwalificatie als A-corporatie voor het meetveld 

‘kwaliteit woning’;   

4. Ca. 200 mutaties (verhuizingen) hebben afgewikkeld met tenminste een opleveringsrapport voor 

de nieuwe huurder; het opleverrapport omvat in ieder geval ook foto’s van de staat van woning en 

tuin (bijvoorbeeld om bij aanvang huurcontract te weten of er grote bomen staan, of niet); 

5. Minimaal 90% van de vrijgekomen en nieuwe voorraad met een huurprijs tot aan 

huurtoeslaggrens is toegewezen aan huishoudens met inkomen tot € 39.055,00 (peil 2020);  

6. In minimaal 95% van de toewijzingen aan huishoudens, die recht kunnen doen gelden op 

huurtoeslag, een woning hebben toegewezen met een huurprijs onder de voor dat huishouden 

geldende huuraftoppingsgrens huurtoeslag;   

7. De woningvoorraad goeddeels beschikbaar en toegankelijk hebben gehouden voor de doelgroep;   

8. Bewonersblad ‘Wooninfo’ 4x hebben uitgeven; tenminste 48 x de woonflyer; het 

bewonersinformatieboekje digitaal hebben geactualiseerd voor eind februari 2021; 

9. Informatieavonden hebben georganiseerd voor nieuwbouw-/herstructureringsprojecten en voor 

eventuele groot onderhoudsprojecten;  

10. Informatiebijeenkomsten hebben georganiseerd (of: hebben doen organiseren) gericht op het 

bekend maken van de plannen m.b.t. de aanleg van zonnepanelen;  

11. Informatiebijeenkomsten hebben georganiseerd rond de oplevering van nieuw gebouwde of 

gerenoveerde woningen, gericht op het geven van uitleg over de werking van installaties;   

12. Het aantal woningontruimingen wegens huurachterstand, al dan niet via uitzetting onder dwang, 

hebben beperkt tot maximaal 4 (overigens zonder dat dit ten koste gaat van de hoogte van de 

huurachterstanden);  

13. Zo nodig aanvullend hebben geanticipeerd op significante wijziging van de wacht-/zoekduur van 

kandidaat-huurders. Tot dat ‘anticiperen’ behoort dan in ieder geval ook het plegen van overleg 

met partijen waarmee de prestatieafspraken werden gemaakt;   

14. Een ‘open dag’ hebben georganiseerd, dan wel deze gemotiveerd hebben doorgeschoven naar 

2021 (bijv. vanwege ‘corona’, zoals dat ook in 2020 is gebeurd).   
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Toelichtingen bij de verschillende onderdelen: 
Bij punt 1:  
In 2020 zijn we overgestapt van het ene primaire beheersysteem naar het andere: van BIS van 
NCCW naar Viewpoint van Itris. Daarmee hebben we een moderner pakket tot onze beschikking, met 
de mogelijkheid om verschillende processen te digitaliseren. Die digitalisaties krijgen in 2020 en 2021 
hun beslag. Eén van die  digitalisaties betreft de inrichting van een ‘huurdersportaal’, waarin de 
huurder, naast het doen van meldingen, ook relevante informatie, verband houdende met het huren 
van de woning, af kan lezen. Tot die informatie zal ook de duiding van de (veilige) aanwezigheid van 
asbest behoren, voor woningen die gebouwd zijn vóór 1994. Deze digitalisatie wordt, mede 
afhankelijk van ‘corona-beperkingen’ nog in 2020 ingericht. In 2021 moet dan de volledige 
implementatie gestalte hebben gekregen.   
 
Bij punt 2 (KWH-huurlabel) 
Het KWH-huurlabel beschouwen we niet als ‘alleszeggend’ als het gaat om de huurders-
tevredenheid, maar het geeft wel een indicatie en bovendien zijn de scores input voor het onderdeel 
‘huurderswaardering’ in de Aedes-benchmark. Het is daarom onze ambitie om het label te behouden.  
  
Bij punt 4 (aantal mutaties): 
Het aantal af te handelen mutaties, zoals geformuleerd, is geen hard getal. We beogen te zeggen dat 
we alle mutaties die langs komen kwalitatief goed willen afwikkelen en we schatten in dat het er zo’n 
200 zullen zijn. In de mutatieprocedure is het bespreken en afgeven van een opleveringsrapport aan 
de nieuwe huurder onderdeel van het proces. 
 
Bij punt 7 (beschikbaarheid en betaalbaarheid): 
In de prestatieafspraken voor 2021 zal zijn vastgelegd hoe wij de betaalbaarheid van onze 
woningvoorraad gaan bewaken. We hebben garanties afgegeven voor de omvang van de 
woningvoorraad met een bepaalde maximale huurprijsstelling (maxima vooral gekoppeld aan grenzen 
in de huurtoeslagregeling). 
 
Vanuit het voorgaande garanderen wij dat, met het oog op betaalbaarheid, per eind 2021: 
o tenminste 25,0% van de voorraad een huurprijs heeft onder de kwaliteitskortingsgrens; 
o in totaal tenminste 80% van de voorraad een huurprijs heeft onder de 1e aftoppingsgrens; 
o in totaal tenminste 90% van de voorraad een huurprijs heeft onder de 2e aftoppingsgrens; 
o in totaal tenminste 99,9% van de vrij uitgeefbare voorraad een huurprijs heeft onder de 

huurtoeslaggrens.    
 
Bij punt 8 (bewonersinformatieboekje) 
Tot in 2018 actualiseerden we jaarlijks het fysieke bewonersinformatieboekje. De noodzakelijke  
wijzigingen zijn de afgelopen jaren steeds relatief beperkt gebleken, reden om niet meer elk jaar 
nieuw drukwerk op dit punt te organiseren. Het ‘boekje’ is in 2021 digitaal beschikbaar; voor hen die 
geen internetaansluiting hebben, is een printer-afdruk van de tekst opvraagbaar.  
      
Bij punt 12 (uitzettingen):  
We hanteren een stringent betalingsbeleid. Zonder dat uitgangspunt geweld aan te doen, willen we 
ook het aantal uitzettingen wegens huurachterstand beperken. Daarbij zullen we de inzet van partijen 
om ons heen (zoals ‘Humanitas’), gericht op het regelen van een juiste huurbetaling, organiseren 
waar dat kan. Met de gemeente en andere partijen doen we aan vroegsignalering van 
schuldproblematiek. Met huurders die, na het doorlopen van een zorgvuldig traject om tot verbetering 
van gedrag te komen, vanwege overlast dreigen te worden uitgezet, hebben we minder compassie. 
 
Bij punt 13 (provinciale definitie wacht- en zoekduur): 
Sinds de 2e helft van 2020 hanteren de Friese woningcorporaties één en dezelfde definitie en 
berekeningswijze voor wacht- of zoekduur. Beter dan voorheen zal daardoor provinciaal effectiever op 
zoek- en wachtduur kunnen worden gestuurd. Er zal worden geanticipeerd op substantiële wijziging 
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van de zoekduur in de gemeente Weststellingwerf; de beoordeling van de wijziging vindt wel plaats in 
de context van de wijzigingen die zich in de regio ZO-Friesland en de provincie als totaal voordoen.    
van de zoekduur in de gemeente Weststellingwerf; beoordeling wijziging wel in de context van de 
wijzigingen die zich in de regio ZO-Friesland en de provincie als totaal voordoen.    
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Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. leefbaarheid 
 

1. Bestaand leefbaarheidsbeleid uitdragen, voor zover niet door regelgeving beperkt;   

2. Constructief, inhoudelijk en eventueel financieel participeren in pluriforme 

samenwerkingsverbanden, die gericht zijn op verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid;  

3. Constructief, inhoudelijk en financieel participeren in het project ‘Werken aan wijken,  

Breuningslaan’ in Wolvega;  

4. Twee wijkschouwen hebben georganiseerd; daarvoor ook de gemeente, de huurdersorganisatie 

en de eigen Raad van Commissarissen hebben uitgenodigd; 

5. Middelen hebben ingezet t.b.v. het leveren van een bijdrage aan leefbaarheid bevorderende 

maatregelen of voorzieningen die ten gunste komen aan onze huurders (alleen in coproductie 

met andere partijen).  

 
Toelichtingen bij de verschillende onderdelen: 
Bij de punten 2 en 3 (participaties) 
Zolang de overheid (lees ILenT, Aw) het toestaat, zullen wij blijven bijdragen aan 
samenwerkingsverbanden, waarvan de positieve werking zich in de achterliggende jaren bewezen 
heeft en voor zover die samenwerkingsverbanden niet dreigen te worden ondermijnd door nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
De gemeente gebruikt de AVE-aanpak om misstanden in de gemeente aan te pakken. ‘AVE’ staat 
voor ‘Aanpak voorkomen escalatie’. Onder die AVE-vlag ressorteren de gebiedsteams en een 
procesregisseur Sociaal Domein, die, afhankelijk van het escalatieniveau, een rol spelen bij de 
aanpak van problemen. We staan in goed contact met zowel de wijkteams, als de procesregisseur.  
 
De ‘Pluzdienst’ is een initiatief van de Kwadrant Groep (onderdeel thuiszorg, voorheen actief als 
entiteit Thuiszorg Friese Wouden), de gemeente Weststellingwerf en de woningcorporaties. 
Financiële inzet en bijdragen van partijen maken het mogelijk om voor ouderen tegen gereduceerd 
tarief tuinonderhoud uit te voeren.  
 
We ondersteunen het project ‘Werken aan wijken, Breuningslaan’. Beoordeeld moet worden hoe lang 
de buurtactiviteit in de wijk nog financieel gefaciliteerd moet worden, gelet op de insteek dat de wijk op 
enig moment op eigen benen moet staan. 
 
De inzet van buurtbemiddeling, een initiatief van de gemeente met inzet van welzijnsstichting Scala 
als coördinator van bemiddelaars die op basis van vrijwilligerswerk kunnen interveniëren in situaties 
van burenruzies en overlastsituaties. Onze betrokkenheid geldt alleen díe situaties waarbij onze 
huurders  betrokken zijn. De buurtbemiddeling worden ingezet, indien en nadat de tussenkomst van 
medewerkers van de corporaties niet tot oplossingen heeft geleid. 
 
Voor zover financiële bijdragen aan de orde zijn, stoppen we die zodra de samenwerkingsverbanden 
qua ontwikkeling losraken van de oorspronkelijke doelstellingen. 
 
Bij punt 4 (wijkschouwen organiseren): 
Sinds enkele jaren besteden we een dagdeel aan een of twee wijkschouwen. In eerste aanleg 
bedoeld voor management en betrokkenen uit het werkapparaat. In de loop der jaren is de deelname 
opengesteld/verbreed tot leden van de Raad van Commissarissen, gemeente (bestuurlijk en 
ambtelijk) en huurdersorganisatie (bestuurlijk en ambtelijk). In 2021 zullen we 2 wijkschouwen 
organiseren, waarvoor genoemde partijen zullen worden uitgenodigd.  
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Bij punt 5 (geld voor voorzieningen): 
We houden een beperkt budget beschikbaar voor het financieren van lokaal geïnitieerde 
voorzieningen in buurten, wijken, dorpen. Die voorzieningen moeten nadrukkelijk in het belang van 
onze huurders zijn. We putten alleen uit het budget als de plannen daaraan voldoen en door 
meerdere partijen met inzet worden ‘gedragen’.  
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Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. belanghouders  
 

1. De met gemeente Weststellingwerf en huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland 

overeengekomen prestatieafspraken voor 2021 hebben opgevolgd. De bespreking van de 

vordering schriftelijk vastleggen;  

2. Met gemeente Weststellingwerf en huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland 

prestatieafspraken overeen zijn gekomen voor 2022. Bewerkstelligd dat voor de jaren 2023 en 

2024, alsmede voor 2025 en 2026 tweejaarlijks afspraken kunnen worden gemaakt;  

3. In samenspraak met RvC met belanghouders hebben overlegd in de aanloop naar de opstelling 

van het activiteitenplan en te realiseren prestaties. Jaarlijks ook de genoemde prestaties van het 

voorgaande jaar bespreken; bijeenkomst in het voorjaar organiseren; 

4. Structureel bestuurlijk overleg hebben gevoerd met primaire belanghouders, zijnde: 

a. de gemeente Weststellingwerf;       

b. De Bewonersraad Friesland;    

c. Zorggroep Liante;     

d. Zorggroep De Stellingwerven;    

e. WoonFriesland en PSBwonen. 

Voeling is gehouden met:  

a.  Alliade (Meriant en Talant); 

b. de diverse verenigingen van plaatselijk belang (of dorpsbelangen); 

c.  Vereniging Kleine Dorpen in Weststellingwerf (VKD); 

d.  Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW); 

5.  Overleggen hebben georganiseerd voor de driehoek gemeente, zorginstellingen voor ouderen en 

corporatie(s), desgewenst ook met participatie van de huurdersvereniging, gericht op het in kaart 

brengen van de eventuele huidige en toekomstige discrepantie van aanwezige en noodzakelijke 

woonvoorzieningen voor ouderen met mobiliteits- of andersoortige beperkingen, alsmede het 

bedenken van een koers op basis waarvan die discrepantie kan worden weggenomen; 

6.  In voorkomende gevallen de VAC (Vrouwen Advies Commissie) hebben betrokken bij de 

planvorming nieuwbouw en herstructurering; 

7. Structureel ambtelijk overleg met de gemeente zijn gestart, leidend tot een plan om de 

gemeentelijke woningvoorraad ‘van het gas af te halen’, met specifieke aandacht voor het bezit 

van de corporatie. Tot 2030 moeten zo’n 2.500 woningen in de gemeente Weststellingwerf van 

het aardgasnet worden losgekoppeld (zie ook bij ‘Prestaties m.b.t. de voorraad’);     

8. Structureel overleg hebben gevoerd met gemeentelijke ambtenaren ‘uit het sociale domein’, 

gericht op: 

o het stroomlijnen van de inzet van WMO-middelen (woningaanpassingen); 

o het huisvesten van statushouders en de begeleiding daarvan; 

o het verbeteren van de effectiviteit van de aanpak van meervoudige problematiek bij 

huishoudens in sociale huurwoningen; 

o de beheersing van de effecten verbonden aan ‘zelfstandig in de wijk wonen’ van personen die 

verward gedrag vertonen;   

9. Het secretariaat en ‘de financiën’ hebben verzorgd voor de VFW, tenminste tot aan de 

jaarvergadering in april 2021 (daarna is de bestuurder van Woningstichting Weststellingwerf geen 

secretaris/penningmeester meer van de vereniging; wellicht dat secretariële ondersteuning vanuit 

de woningstichting wel kan worden voortgezet). 
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Toelichtingen bij de verschillende onderdelen: 
Bij punt 3 (contact tussen Raad van Commissarissen en belanghouders): 
In de huidige opzet geldt dit overleg als belangrijkste contactmoment van de belanghouders met de 
Raad van Commissarissen. De Bewonersraad Friesland heeft op basis van de met haar gesloten 
overeenkomst recht op een exclusief contactmoment met de Raad.    
 
Bij punt 4 (structureel bestuurlijk overleg): 
Het structurele bestuurlijke overleg met primaire belanghouders is erop gericht om ze de mogelijkheid 
te bieden zich uit te spreken over het beleid van onze corporatie. Daarbij nemen de overleggen met 
huurdersvereniging en gemeente een aparte plaats in, in díe zin, dat wet- en regelgeving dat overleg 
ook tot op zekere hoogte voorschrijven. Bij niet-primaire belanghouders gaat het er veel meer om te 
weten waar ze mee bezig zijn.   
 
Bij punt 5: 
De huidige intramurale capaciteit van verpleeghuizen in de gemeente Weststellingwerf lijkt niet 
toereikend om in de toekomst de daartoe aangewezen ouderen met een 24/7-zorgvraag te kunnen 
bedienen (met name gelet op de verdubbeling tussen 2020 en 2050 van het aantal mensen dat aan 
dementie leidt). Er moeten visie en beleid worden ontwikkeld m.b.t. de wijze waarop deze personen in 
de toekomst gaan worden gehuisvest. 
    
Bij punt 9 (betrokkenheid bij VFW):  
Sinds jaar en dag is Woningstichting Weststellingwerf lid van de VFW. Binnen het driehoofdige 
bestuur van de vereniging vervult de bestuurder van Woningstichting Weststellingwerf de functies van 
secretaris en penningmeester, waarbij hij wordt ondersteund door de directiesecretaresse en het 
hoofd Bedrijfsdiensten van onze stichting.  
 
Het lijkt erop dat de samenwerking van corporaties binnen de vereniging eindelijk enige vruchten gaat 
afwerpen. Zo werd per 1 januari 2019 de provinciale klachtencommissie operationeel en werd een 
provinciale definitie van wacht- en zoekduur vormgegeven. Er is tevens een functionaris aangesteld 
die op het vlak van verduurzaming een verbindende en voorlichtende taak heeft, op basis waarvan 
individuele corporaties worden ondersteund in hun pogingen om de woningvoorraad op termijn CO2-
neutraal te krijgen.  
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Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. organisatie en personeel 
 

1. Realisatie van het ARBO-jaarplan 2021;  

2. Opstelling van het ARBO-jaarplan 2022; 

3. Inspanningen hebben gedaan om het ziekteverzuim te beperken: kortdurend verzuim beperkt tot 

1,5%, de meldingsfrequentie beperkt tot 1,5. Structureel SMT-overleg hebben gevoerd met 

verzuimcoach of bedrijfsarts (2x per jaar; deelname door hoofd Bedrijfsdiensten en 

directeurbestuurder); 

4. Gesprekken in het kader van ‘Performancemanagement’ hebben gevoerd met medewerkers 

(resultaatafspraken-gesprek, voortgangsgesprek, beoordelingsgesprek); beoordelings-

gesprekken over 2020 en resultaatafspraken-gesprekken 2021 zijn vóór 20 januari 2021 gevoerd 

en bijbehorende verslagen zijn eind februari 2021 gereed; voortgangs-gesprekken zijn voor 15 

september gevoerd, verslagen zijn eind oktober 2021 gereed;  

5. De overlegstructuren naar aard en frequentie recht hebben gedaan (RvC, MT, OR, 

afdelingsoverleggen, personeelsbijeenkomsten, BHV, PV, enz.); idem voor wat betreft andere 

vormen van informatieverstrekking (in ieder geval 10 x per jaar een nieuwsbrief);   

6. Principe van ‘good governance’ actueel hebben gehouden door het tenminste 1x in de RvC-

vergadering te hebben geagendeerd; 

7. 2x thematische brainstormdag met MT hebben georganiseerd; 

8. 1x thema-/excursiedag voor de RvC hebben georganiseerd (sober en doelmatig); 

9. Risico’s hebben gemanaged op basis van een actuele risico-inventarisatie.  

10. Een sessie hebben georganiseerd voor alle medewerkers met als doel gezamenlijk de 

kernwaarden van de organisatie opnieuw te doorleven (door ‘corona’ en het veelvuldig 

thuiswerken dat daarvan het gevolg was, heeft dit in 2020 nauwelijks aandacht gehad);  

11. Een bedrijfscontinuïteitsplan hebben opgesteld en vastgelegd; 

12. Het functioneren ván en het werken mét het primaire beheersysteem Viewpoint hebben 

geoptimaliseerd, inclusief alle digitalisaties en integraties die beoogd waren (facturenstroom, 

projectadministratie, digitale bonnen derden en eigen dienst, mutatieproces, huurders- en 

medewerkersportaal en digitaal archief);  

13. Aanpassingen in de dienstverlening hebben doorgevoerd die ertoe leiden dat we in 2022 in de 

Aedes-benchmark weer tot de groep A-corporaties behoren als het gaat om de hoogste 

klanttevredenheid (specifieke aandacht voor afhandeling reparatieverzoeken en mutatieproces); 

14. Inzake de opstelling van de MJOB de te plegen activiteiten en kostenramingen hebben 

gebaseerd op de (systematiek van de) conditiemeting volgens NEN2767;   

15.  Een beleidslijn hebben ontwikkeld op de mogelijkheid van thuiswerken, ook als ‘corona’ daarvoor 

niet meer de aanleiding is; 

16.  Vroeg in 2021 een traject van ‘strategische personeelsplanning’ hebben doorlopen. In dat traject 

wordt vastgelegd óf, en zo ja, wanneer en hoe, de vervanging van, vanwege pensionering 

voorzienbaar, overtrekkende medewerkers wordt geregeld; 

17. Tweejaarlijkse bedrijfsexcursie voor medewerkers hebben georganiseerd, of gemotiveerd hebben 

doorgeschoven (zoals dat vanwege ‘corona’ ook in 2020 gebeurde); 

18.  Een medewerkers-tevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd. Hebben overwogen of daar dan 

ook de ‘Werkdruk-/PSA-scan voor woningcorporaties’ bij wordt betrokken en, indien wel, deze 

ook uitgevoerd c.q. hebben laten uitvoeren.  
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Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. financiën 
 

1. Met het interne, eigen document van financiële sturing hebben geanticipeerd op eventuele 

nieuwe, door de toezichthoudende instantie geformuleerde, parameters; 

2. De financiële parameters hebben gerealiseerd, zoals opgetekend in het meest recent 

goedgekeurde en vastgestelde document van financiële sturing;  

3. Treasury-jaarplan 2022 hebben opgesteld en goedgekeurd gekregen hebben;  

4. Binnen de kaders van de huursombenadering en ons ‘Huurprijsstijgingsbeleid 2021 – 2023’ per 1 

januari 2021 de huurverhoging hebben doorgevoerd; uitgangspunt voor de huurronde van 2021 

is een verhoging per 1 januari 2021 met 1,0% (dat is exclusief de effecten van harmonisatie); 

5. Overeenkomstig het voorgaande, de huurverhogingsronde van 2022 hebben voorbereid, incl. het 

binnenhalen van de advisering van De Bewonersraad Friesland en het tijdig verzenden van de 

aanzeggingen aan huurders (dus voor 1 november 2021). Ons uitgangspunt blijft: jaarlijks de 

huren verhogen per 1 januari;  

6. Huurharmonisatie hebben doorgevoerd, indachtig de begrenzingen die het huurbeleid daarvoor 

aanbrengt; vooralsnog bij mutatie de huurprijs optrekken naar het gedefinieerde 

streefhuurpercentage (65% of 70%, afhankelijk van verhuurbaarheid van het complex,  en zoveel 

lager als de gedefinieerde  begrenzing van de absolute huurprijs -veelal een relevante 

aftoppingsgrens- dat nodig maakt); huren die bij mutatie boven deze waarden liggen, worden niet 

automatisch verlaagd; 

7. Hebben voorzien in de financieringsbehoefte; financieringsruimte bij WSW behouden; 

8. De huurachterstanden hebben beperkt tot maximaal 0,5% van de jaarhuur;  

9. De huurderving, exclusief die welke het gevolg is van leegstand wegens verkoop en 

herstructurering, hebben beperkt tot 0,5% van de jaarhuur (< 0,3% als gevolg van uit te voeren 

onderhoudswerk; < 0,2% als gevolg van leegstand wegens geen huurder); 

10. De totale huurderving wegens leegstand lager hebben gehouden dan 1,5% van de jaarhuur 

(waarvan tenminste 0,5% wegens leegstand door herstructurering). 

 

Toelichting bij de verschillende onderdelen 
Bij punt 4 (huurverhoging 2021): 
De huurverhoging in de ‘huurronde’ van 2021 wordt doorgevoerd zoals in het 
‘Huurprijsverhogingsbeleid 2021 – 2023’ is vastgelegd. De specifieke uitwerking voor 2021 is door De 
Bewonersraad van een positief advies voorzien.  
 
Bij punt 5 (huurverhoging 2022): 
We willen ook in de op 2021 volgende jaren de jaarlijkse huurverhoging per 1 januari blijven 
doorvoeren. Omdat wij op het moment van verhogen de jaarinflatie, waarop de huurverhoging 
gebaseerd moet zijn, niet kennen, zullen we daarvan een inschatting moeten maken en 
veiligheidshalve een afslag moeten doen op het percentage dat op dat moment wél bekend is (= t/m 
juli). Dat betekent dat we per definitie een gematigd huurprijsverhogingsbeleid voorstaan.  
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Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. kwaliteit 
 

1. KWH-huurlabel veilig hebben gesteld tot in 2023 en maatregelen hebben gedefinieerd in geval 
van scores beneden de 7, dan wel in geval van scores tussen 7 en 8 waarbij sprake is van een 
dalende tendens t.o.v. eerdere scores; ook aanpassingen definiëren op aspecten die 
onvoldoende scoren in een overigens voldoende (sub)totaalcijfer (zie ook bij ‘Klant’);  

2. VCA**-certificaat hebben behouden;  
3. Opvolging hebben gegeven aan aanbevelingen en adviezen van de accountant, volgend uit de 

interim-controle over 2020 en naar aanleiding van de jaarverslaglegging over 2020, dan wel 
daarvan met instemming van de Raad van Commissarissen zijn blijven afwijken; 

4.  In de Aedes-benchmark op het vlak van ‘kwaliteit woning’ en ‘beschikbaarheid en betaalbaarheid’ 
een positie onder de A-corporaties hebben gescoord. Inspanningen hebben getroost om te 
bewerkstelligen dat we op overige meetpunten (bedrijfslasten, ‘huurders-oordeel’, ‘energetische 
prestatie woning’) in 2021 tenminste een score als B-corporatie veilig hebben gesteld en in 2022 
kunnen doorstoten naar opnieuw een positie onder de A-corporaties; 

5. De volgende resultaten hebben bereikt: 
o maximaal 2 ontvankelijke klachten bij de provinciale klachtencommissie PKFW; 
o maximaal 4 huurbezwaren bij de Huurcommissie; 
o minste klachten/hulpvragen bij de ‘Hulplijn’ van De Bewonersraad Friesland (absoluut en 

relatief).  
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Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. communicatie  
 

1. En strategisch communicatieplan hebben opgesteld; 

2. In geval van relevante zaken, publiciteit hebben geven aan het sluiten van 

(samenwerkings)overeenkomsten met andere maatschappelijke organisaties; 

3. Persberichten bij prestaties, waardoor we positief in het nieuws kunnen komen, hebben opgesteld 

en verspreid;   

4. Het bestaande scala van publicatiemiddelen “up to date” hebben gehouden; 

5. De functionaliteit van de website hebben geactualiseerd en geoptimaliseerd (o.a. ‘up to date’ 

informatie over projecten, huurdersportaal beschikbaar); 

6. Speciale aandacht hebben gegeven aan de redactie van de jaarverslaglegging (o.a.: afwijkingen 

tussen begroting en realisatie niet alleen hebben gesignaleerd, maar ook hebben verklaard). 

  



 

19 
 

Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. cyclische verplichtingen 
 

1. Jaarverslag en jaarrekening 2020 hebben geproduceerd en goedgekeurd hebben gekregen;  

2. Informatieverstrekking/rapportages aan toezichthoudende instantie(s) tijdig en inhoudelijk juist 

hebben verzorgd;  

3. Activiteitenplan en begroting voor 2022, met bijbehorend financieel meerjarenperspectief voor 

2023 – 2031 hebben opgesteld, goedgekeurd gekregen en vastgesteld. Voorafgaand daaraan de 

actualiteit van het strategisch kader hebben getoetst; 

4. Interne perioderapportages hebben geproduceerd en besproken en opvolging hebben gegeven 

aan uit de bespreking voortvloeiende aanwijzingen; 

5. Arbo-jaarplan 2022 hebben opgesteld, jaarplan 2022 hebben afgewerkt; 

6. Treasury-jaarplan 2022 hebben opgesteld; 

7. Treasury-statuut hebben geëvalueerd en zo nodig hebben geactualiseerd. 

 
 

  



 

20 
 

Begroting 2021 en financieel meerjarenperspectief 2022-2030 

Algemene uitgangspunten 
 

Waardering 
De waardering van de materiële vaste activa heeft tegen marktwaarde in verhuurde staat 

plaatsgevonden, berekend conform het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde 

staat. Op de op deze wijze berekende marktwaarde, t.b.v. de bepaling van de beleidswaardering, 

vindt een afslag plaats gebaseerd op de volgende maatschappelijke doelen van de corporatie: 

 het beschikbaar stellen van woningen voor verhuur aan de doelgroep;  

 het betaalbaar maken van woningen voor de doelgroep;  

 het uitvoeren van extra onderhoud;  

 het verlenen van extra services. 
 
De financiële kengetallen zijn tegen beleidswaarde gepresenteerd. De uitkomsten hiervan zijn lager 
(minder gunstig) dan die tegen marktwaarde.  

 

Huursomstijging 
De huursomstijging is voor 2021 ingerekend overeenkomstig het huurprijsverhogingsbeleid 2021 – 

2023, zoals dat door De Bewonersraad van een positief advies is voorzien. Ook voor de jaren daarna 

zijn we uitgegaan van zeer gematigde huursomstijgingen. 

 

Herstructurering 
Herstructureringen zijn ingerekend naar de stand van heden en overigens volgens planning, zoals op 

bladzijde 6 aangegeven. Vanaf 2024 zijn jaarlijks gemiddeld 25 woningen als ‘te herstructureren’ 

gekwalificeerd, waarbij we voor de berekening zijn uitgegaan van sloop en nieuwbouw. Dit 

programma komt voort uit de wens om de vervangingsopgave als gevolg van de bouwstroom 1950 – 

1980 in de tijd enigszins te spreiden en aldus behapbaar te maken.  

 

Woningverkopen 
Het aantal geplande woningverkopen is vanaf 2020 teruggebracht tot 5 stuks per jaar. Indien er 

sprake is van een terugkoop in het betreffende jaar, dan kan er een woning extra worden verkocht. De 

overwegingen voor deze planning staan beschreven op blz. 5.  

 

Energetische verbeteringen in de voorraad 
Tot eind 2020 hebben we gewerkt aan verbetering van energetische prestaties van woningen in de lijn 

van de afspraak die Aedes daarover met de overheid en andere partijen maakte (sociale 

woningvoorraad eind 2021 op een gemiddeld B-niveau). Ondertussen hebben we een plan klaar 

waarmee we onze woningvoorraad tegen eind 2050 CO2-neutraal hebben. In de begroting zijn voor 

vanaf en met inbegrip van 2022 bedragen opgenomen ten behoeve van het realiseren van de 

laatstgenoemde ambitie. 

 

In 2020 is begonnen met de realisatie van het plan om een groot gedeelte van de woningvoorraad te 

voorzien van zonnepanelen. De planning is dat dit project in 2021 is afgerond. De verwachte kosten 

die hier mee gemoeid zijn, worden geschat op circa 7,3 miljoen.  
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Strategie m.b.t. leningen 
Tot en met 2020 is de strategie om de leningenportefeuille te doen krimpen. E.e.a. vanuit de opvatting 

dat de hoogte van de rentelast niet alleen bepaald wordt door de hoogte van het rentepercentage, 

maar ook door de omvang van de leningenportefeuille. Zodra substantieel meer geïnvesteerd moet 

worden, zal deze strategie niet langer opgaan; dan is het zaak te bewaken dat de met de omvang van 

de leningenportefeuille verband houdende parameters op orde blijven. In de scope van deze 

financiële meerjarenbegroting blijven de parameters binnen de gestelde grenswaarden. 

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
In de waardeveranderingen vastgoedportefeuille liggen de effecten opgesloten van: 

- investeringen en desinvesteringen; 

- waardeveranderingen als gevolg van de toepassing van in het handboek 

opgesloten/voorgeschreven parameters.   

 

 

 

 

Wolvega, 04 december 2020 
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Winst- en verliesrekening 2021-2030 

 
 

Versie: WALS 6.22.2

DAEB en niet-DAEB gesaldeerd

Winst en Verlies functioneel geconsolideerd 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Resultatenrekening (functioneel) - Geconsolideerd

Huuropbrengsten 16.301 16.731 17.117 17.522 18.143 18.825 19.310 19.784 20.309 20.802

   Huurinkomsten 16.468 16.849 17.272 17.729 18.336 19.020 19.539 20.020 20.555 21.082

   Huurderving -168 -118 -155 -207 -193 -195 -229 -237 -246 -279

Serviceopbrengsten 238 240 242 245 248 252 256 259 262 265

Servicekosten -318 -341 -368 -394 -441 -493 -524 -554 -594 -632

EPV 80 101 126 151 205 263 291 319 356 391

   EPV 80 101 126 151 205 263 291 319 356 391

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.728 -2.747 -2.807 -2.860 -2.931 -3.004 -3.079 -3.156 -3.235 -3.316

   Personeelslasten -1.866 -1.868 -1.911 -1.948 -1.996 -2.046 -2.097 -2.150 -2.204 -2.259

      Salarissen -1.395 -1.389 -1.423 -1.450 -1.486 -1.523 -1.561 -1.600 -1.640 -1.681

      Sociale lasten -188 -192 -195 -199 -204 -209 -214 -220 -225 -231

      Overige personeelskosten -125 -128 -130 -133 -136 -139 -143 -146 -150 -154

      Pensioenlasten -222 -226 -231 -235 -241 -247 -253 -259 -266 -272

      Doorbelaste loonkosten 64 66 67 68 70 72 73 75 77 79

   Bedrijfskosten -863 -879 -895 -912 -935 -958 -982 -1.006 -1.031 -1.057

      Huisvestingskosten -72 -73 -75 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88

      Algemene kosten -768 -783 -797 -813 -833 -854 -875 -897 -919 -942

      Bankkosten -23 -23 -23 -23 -24 -24 -25 -25 -26 -26

Lasten onderhoudsactiviteiten -4.515 -4.597 -4.048 -3.890 -4.025 -3.789 -3.793 -3.973 -3.900 -4.254

   Planmatig onderhoud -1.683 -2.829 -2.436 -2.253 -2.355 -2.081 -2.051 -2.201 -2.097 -2.419

   Klachtenonderhoud -548 -560 -572 -584 -603 -624 -639 -653 -668 -684

   Mutatieonderhoud -298 -303 -307 -311 -316 -322 -328 -334 -340 -347

   Contractonderhoud -365 -370 -375 -379 -384 -389 -396 -401 -406 -411

   Projectonderhoud -1.270 -180 0 0 0 0 0 0 0 0

   Dynamisch onderhoud -350 -354 -359 -363 -367 -373 -379 -384 -388 -393

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.785 -3.879 -3.882 -3.971 -4.001 -3.914 -3.985 -4.070 -4.143 -4.227

   var expl uitgaven -65 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73

   AW bijdrage -18 -18 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19

   Saneringsheffing -161 -163 -166 -168 -171 0 0 0 0 0

   Afschrijvingen MVA t.d.v. exploitatie -258 -208 -250 -253 -169 -135 -126 -134 -126 -126

   Belastingen -1.136 -1.143 -1.156 -1.174 -1.205 -1.240 -1.264 -1.285 -1.308 -1.332

   Verzekeringen -54 -54 -55 -55 -57 -58 -59 -60 -61 -62

   Verhuurderheffing -2.093 -2.227 -2.172 -2.236 -2.313 -2.394 -2.447 -2.501 -2.557 -2.615

   Verhuurderheffing extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 5.272 5.508 6.380 6.803 7.198 8.138 8.476 8.608 9.054 9.030

Verkoop regulier 616 640 629 610 653 638 674 722 790 804

   Verkoopopbrengst 670 696 683 663 710 694 733 785 858 874

   Verkoopkosten -54 -56 -55 -53 -57 -55 -59 -63 -69 -70

Mutatie MVA a.g.v. verkoop -398 -418 -491 -391 -408 -323 -462 -453 -534 -572

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 219 222 138 219 245 315 213 269 256 232

Overige bedrijfsopbrengsten 81 81 82 83 84 85 87 88 89 90

Overige activiteiten -86 -86 -87 -88 -89 -91 -92 -93 -95 -96

Project kosten -100 -76 -226 -184 -104 -107 -110 -112 -115 -118

   Te activeren onderhoud -100 -76 -226 -184 -104 -107 -110 -112 -115 -118

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Netto resultaat overige activiteiten -105 -81 -231 -189 -110 -112 -115 -118 -121 -124

Kosten RvC -86 -87 -88 -89 -90 -91 -93 -94 -95 -96

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Overige organisatiekosten -86 -87 -88 -89 -90 -91 -93 -94 -95 -96

Leefbaarheid -40 -41 -41 -42 -42 -43 -43 -44 -44 -45

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Kosten omtrent leefbaarheid -40 -41 -41 -42 -42 -43 -43 -44 -44 -45

Rentebaten 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4

   Rentebaten liquide middelen 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4

Rentelasten -1.433 -1.411 -1.070 -1.080 -1.155 -1.290 -1.250 -1.243 -1.310 -1.365

   Rentelasten leningen o/g -1.433 -1.411 -1.070 -1.080 -1.155 -1.290 -1.250 -1.243 -1.310 -1.365

Overige financiële kosten -21 -21 -16 -13 -23 -25 -25 -25 -25 -25

   Obligo -21 -21 -16 -13 -23 -25 -25 -25 -25 -25

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Saldo financiële baten en lasten -1.453 -1.431 -1.085 -1.092 -1.178 -1.314 -1.273 -1.267 -1.333 -1.386

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Resultaat voor belasting 3.806 4.090 5.072 5.610 6.025 6.893 7.164 7.354 7.717 7.611

Te betalen VPB -932 -980 -1.257 -1.372 -1.447 -1.638 -1.730 -1.765 -1.856 -1.836

"Genormaliseerd" resultaat vóór waardeveranderingen 2.874 3.110 3.815 4.238 4.578 5.255 5.434 5.589 5.861 5.775
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -9.139 -6.785 -3.971 -8.584 -8.840 -6.261 -5.959 -7.840 -7.380 -6.915

   Resultaat sloop -1.411 -2.436 76 -1.837 -1.467 -1.871 -1.653 -2.686 -2.222 -2.270

      Sloopkosten -371 -533 -58 -554 -487 -374 -341 -612 -560 -528

      Mutatie MVA a.g.v.sloop -1.406 -2.377 -268 -2.247 -2.053 -1.928 -1.710 -2.663 -2.220 -2.194

      Activering grondwaarde nieuwbouw huur & aankoop 366 474 403 965 1.073 431 398 589 558 452

   Onrendabele investeringen -7.727 -4.349 -4.047 -6.748 -7.373 -4.390 -4.306 -5.154 -5.158 -4.646

      Onrendabele investeringen bestaand bezit (berekend) -5.774 -2.175 -2.185 -2.263 -2.319 -2.341 -2.400 -2.308 -2.444 -2.425

      Onrendabele top nieuwbouw (berekend) -1.954 -2.174 -1.862 -4.485 -5.054 -2.049 -1.906 -2.845 -2.714 -2.220

      Onrendabele top aankopen (berekend) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 3.598 2.817 2.872 4.354 5.980 6.205 6.347 6.466 6.622 6.776

   Overige mutatie MVA in exploitatie * 7.710 6.206 5.738 11.203 13.532 9.224 9.115 10.542 10.456 9.869

   Overboeking vanuit MVA in ontwikkeling -12.331 -7.738 -6.913 -13.597 -14.925 -7.408 -7.074 -9.229 -8.992 -7.739

      Mutatie MVA in ontwikkeling * -4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0

      Investeringskasstromen -12.327 -7.736 -6.913 -13.597 -14.925 -7.408 -7.074 -9.229 -8.992 -7.739

         Kasstroom opstal nieuwbouw huur -5.995 -5.087 -4.326 -10.369 -11.533 -4.636 -4.276 -6.331 -5.991 -4.861

         Kasstroom grond nieuwbouw huur -193 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Activering grondwaarde nieuwb huur -366 -474 -403 -965 -1.073 -431 -398 -589 -558 -452

         Kasstroom opstal aankoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Kasstroom Invest. Ingrijpende verbouwing -627 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Kasstroom Invest. Verduurzaming 0 -2.175 -2.185 -2.263 -2.319 -2.341 -2.400 -2.308 -2.444 -2.425

         Kasstroom Invest. Zonnepanelen -5.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Reeds gepresenteerde onrendabels 8.220 4.349 4.047 6.748 7.373 4.390 4.306 5.154 5.158 4.646

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -5.541 -3.967 -1.099 -4.229 -2.862 -55 388 -1.373 -759 -139

Jaarresultaat -2.667 -857 2.716 9 1.716 5.200 5.822 4.216 5.102 5.636
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021 
 
Huuropbrengsten 
De huuropbrengsten zijn gebaseerd op de prolongatie december 2020, rekening houdend met 
mutaties ten gevolge van verkoop, sloop en nieuwbouw. De totale huuromzet bedraagt naar schatting 
€ 16,3 mln., onder aftrek van de verwachte huurderving ten gevolge van leegstand. De toegepaste 
huurverhoging 2021 bedraagt 1,0%. 
 
Opbrengsten en kosten servicecontracten  
De opbrengsten servicecontracten zijn gebaseerd op de gerealiseerde bedragen over 2020. Zowel de  
ingeschatte opbrengsten als kosten bedragen, onder aftrek van 1% derving, € 238.000. In 2021 zal 
voorlopig de geïnde EPV, alsmede de daarmee gemoeide kosten, administratief verwerkt worden 
onder de servicekosten. We verwachten voor 2021 een EPV van € 80.000 
 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 
De lasten verhuur- en beheeractiviteiten bestaan uit de volgende kosten: 
 

Personeelskosten € € 

 - Lonen en salarissen 1.395.050

 - Sociale lasten 188.000

 - Pensioenlasten 222.000

 - Overige personeelskosten 125.000

1.930.050

 - Doorberekende loonkosten (projecten/verkoop) -64.500

Totale personeelskosten 1.865.550

Bedrijfskosten € 

 - Huisvestingskosten 72.000

 - Automatiseringskosten 350.000

 - Exploitatiekosten bedrijfsauto's 42.500

 - Kantoor- en administratiekosten 55.000

 - Kosten externe controle 80.000

 - Kosten controller 25.000

 - Kosten huurdersinformatie 27.500

 - Contributies en abonnementen 40.000

 - Lidmaatschap De Bewonersraad 33.500

 - Kantinekosten 6.500

 - Kosten juridische advisering en P&O 40.000

 - Kosten overige advisering 60.000

 - Kosten machines, inventaris en gereedschappen 50.000

 - Kosten kwaliteitslabels 13.000

 - Kosten diverse bedrijfsverzekeringen 20.000

 - Representatiekosten, sponsoring en PR 17.500

 - Bankkosten 22.500

 - Overige kosten individueel < € 5.000 45.000

 - Doorbelaste bedrijfskosten -137.500

Totale bedrijfskosten 862.500

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 2.728.050
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In 2021 is het doel om een trainée aan te stellen voor de afdeling huuradministratie. Hiervoor is een 
bedrag van € 10.000 opgenomen onder lonen en salarissen. Daarnaast is er meerjarig rekening 
gehouden met de uitstroom van personeel in verband met pensionering. Voor 2021 is een budget van 
€ 41.000 gereserveerd om nieuw personeel te kunnen inwerken. 
 
Tevens hebben we voor de kosten van werving en selectie van nieuwe personeel jaarlijks een bedrag 
van €10.000 meegenomen in de begroting. 
 
 
Lasten onderhoudsactiviteiten 

De lasten onderhoudsactiviteiten zijn als volgt te specificeren: 
 

€ € 

 - Planmatig onderhoud 3.304.000

 - Klachtenonderhoud 548.000

 - Mutatieonderhoud 298.000

 - Contractonderhoud 365.000

4.515.000
 

 
In de begroting van 2021 is een post van € 624.000 opgenomen als overlopende post vanuit 2020. 
Vanwege de corona-perikelen is niet al het geplande onderhoud uitgevoerd in 2020 en wordt een deel 
van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021. 
 
Binnen onderhoud wordt er onderscheid gemaakt tussen onderhoud en verbetering. 
Onderhoudsuitgaven betreffen de uitgaven om de woningen in dezelfde technische en bouwkundige 
staat te houden. Uitgaven voor verbetering (technische en functioneel verbeteren) van de woning 
worden geactiveerd en zijn geen onderdeel van de lasten onderhoudsactiviteiten, maar zien we terug 
in de waardeverandering. 
 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
De specificatie van de overige directe operationele lasten exploitatie bezit luidt als volgt: 
 

€ € 

 - Verhuurderheffing 2.093.000

 - OZB/waterschap/rioolrecht 1.136.000

 - Verzekering bezit 54.000

 - Saneringsheffing 161.000

 - Afschrijvingen materiële vaste activa tdv exploitatie 258.000

 - Bijdrage AW 18.000

 - Overige variabele exploitatieuitgaven 65.000

3.785.000
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Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
Doelstelling voor 2021: verkoop van 5 woningen uit verkoopbestand.  
 

€ € 

 - Verkoopopbrengst 5 woningen 670.000

 - Marktwaarde -398.000

 - Verkoopkosten -53.500

218.500
 

 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Dit betreft het saldo van alle onrendabele investeringen, zowel nieuwbouw als renovaties, berekend 
vanuit de marktwaarde. Tevens wordt de autonome mutatie van de marktwaarde ten gevolge van 
wijziging in de levensduur, waarderingsparameters handboek en wijziging van de WOZ-waarde hier 
verantwoord. De uitkomst wordt bepaald op basis van de in FMP opgenomen parameters vanuit het 
handboek 2019. De werkelijke uitkomsten zullen naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de hier 
gepresenteerde, aangezien voor de definitieve berekening de in het nieuwe handboek opgenomen 
parameters toegepast dienen te worden. 
 
Netto resultaat overige activiteiten 
De opbrengst overige activiteiten bestaat o.a. uit doorberekende (administratie)kosten bij nieuwe 
verhuur en bij de afrekening servicekosten. Met ingang van 2020 zijn we gestopt met het 
doorberekenen van administratiekosten bij nieuwe verhuringen, dit veroorzaakt een daling van de 
opbrengst met € 5.000.  
Vanaf 2021 staat onder Overige Activiteiten nog een post projectkosten, ofwel te activeren 
onderhoud. Dit is het deel te activeren onderhoud wat gaat plaatsvinden bij een mutatie, maar nog 
niet is toe te wijzen aan een specifieke woning. Voor 2021 is hiervoor €100.000 begroot. 
 
Overige organisatiekosten 
De overige organisatiekosten betreffen de kosten Raad van Commissarissen, die als volgt kunnen 
worden gespecificeerd: 
 

€ € 

 - Presentiegelden 60.500

 - Reis- en verblijfkosten 3.500

 - Vergader- en representatiekosten 500

 - Opleidingskosten 5.500

 - Overige kosten 15.500

85.500
 

 
Leefbaarheid 
De kosten leefbaarheid betreffen verwachte uitgaven voor sociale activiteiten. Hiervoor is voor 2021 
een bedrag van € 40.000 begroot. 
 
Rentebaten 
De rentebaten worden berekend over de positieve saldi op de rekening courant alsmede over de 
tijdelijke overtollige middelen op de bedrijfsspaarrekeningen. Wij beleggen geen geld in andere 
producten. 
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Rentelasten 
De rentelasten worden berekend over het saldo (restant hoofdsom) van de opgenomen leningen 
tegen de overeengekomen rentetarieven. De rente over nieuw aangetrokken financiering wordt 
berekend aan de hand van de verwachte rentetarieven op moment van samenstellen van de 
begroting. Voor de leningen aan te trekken in 2021 rekenen we met een tarief van 1,05%. 
 
Vennootschapsbelasting 
De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt berekend over het netto resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening onder aftrek van het onder de waardeveranderingen opgenomen bedrag. 
Voor 2021 luidt de berekening als volgt: 
 
 

€ € 

 - Netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1.734.000        

 - Verkoopopbrengst -219.000           

 - Correctie voor waardeveranderingen 9.139.000         

 - Afschrijving MVA tdv exploitatie 258.000            

 - Correctie rente-aftrek -19.000             

 - Niet gerealiseerde waardeveranderingen -3.598.000        

Belastbaar bedrag 3.827.000      

15,0% over de eerste € 245.000 geeft 36.750              

25,0% over het restant geeft 895.500            

Verschuldigde vennootschapsbelasting 932.250         
 

 
In de prognoses wordt ervan uitgegaan dat dit verschuldigde bedrag in het betreffende jaar middels 
een voorlopige aanslag wordt voldaan. Er staat derhalve geen bedrag aan verschuldigde 
vennootschapsbelasting op de balans. 
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Specificatie onderhoudsbegroting 2021  
 

Niet planmatig onderhoud         

Mutatieonderhoud is het onderhoud, dat wordt verricht om de woning na een verhuizing weer optimaal 

bewoonbaar te maken. Dit onderhoud is te onderscheiden naar bouwtechnisch onderhoud en 

verhuurbaarheidsonderhoud. Zo nodig wordt hierbij tevens het voorzieningenniveau aangepast. Het 

totaal geraamde bedrag voor mutatieonderhoud is € 298.000.      

         

Klachtenonderhoud is herstel van schade welke inbreuk maakt op het woongenot, hinder of gevaar 

veroorzaakt. Dit onderhoud wordt verricht na melding door de bewoner of derden. Indien de frequentie 

van bepaalde klachten daartoe aanleiding geeft, wordt overgegaan tot preventief onderhoud in het 

kader van het planmatig onderhoud. Hiervoor is totaal geraamd € 548.000.    

         

Voor het onderhoud aan C.V.-installaties is voor abonnement en reparatiekosten een totaalbedrag 

geraamd van € 245.000. Het aantal woningen met een CV installatie is 2521.   

     

Contractonderhoud betreft onderhoud waarvoor contracten zijn afgesloten met derden, o.a. m.b.t. 

geiseronderhoud, kanaalinspecties, het ontstoppen van rioleringen, schoonmaken van goten, liften en 

deuropeners. Hiervoor is in totaal € 120.000 begroot.  

       

Planmatig onderhoud 

Het planmatig onderhoud kan als volgt opgesplitst worden: 

 Enkelvoudig planmatig onderhoud 

 Meervoudig planmatig onderhoud 

 

Voor enkelvoudig planmatig onderhoud zoals o.a. schilderwerk, kozijnen, voegwerk, cv ketels, 

dakbedekking en goten is in totaal € 2.416.000 opgenomen in de onderhoudsbegroting. Dit is inclusief 

overlopend werk ten bedrage van € 627.000 wat in 2020 begroot was, maar niet uitgevoerd is. Dit 

werk zal in de eerste maanden van 2020 uitgevoerd gaan worden. Onder enkelvoudig planmatig 

onderhoud worden ook de kosten voor het dynamisch onderhoud tijdens een verhuizing (€ 350.000) 

verantwoord. Dit onderhoud wordt uitgevoerd bij complexen, waarvan het aantal woningen te klein is 

om planmatig aan te pakken, alsmede bij die woningen die bij een eerder uitgevoerd groot 

onderhoudsplan zijn overgeslagen op verzoek van de bewoner. 

 

Bij meervoudig planmatig onderhoud worden meerdere complexmatige ingrepen gelijktijdig 
uitgevoerd. Voor 2021 is dit onderhoud begroot op € 1.270.000, wat als volgt kan worden 
gespecificeerd:  
 
Technisch Complex 90: 

 Asstraat 2 t/m 20  

 Meulestraat 18 t/m 28, 38 t/m 46 en 5 t/m 23 

 Omgang 3 t/m 15 

 Radstraat 9, 15 t/m 27, 14,22,24,30,32.w 

 Wiekstraat 2 t/m 22 

 Sprietstraat  26 t/m 38, 21 t/m 25 

 Standerstraat 2 en 25 t/m 29 

 Vangstraat 2 t/m 10, 34,38 en 40 (alles Wolvega) 
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 Renbaanstraat  42 noordwolde 

 Nieuwstraat 22,24,28,9,17 en 19 de blesse 

 

Totaal aantal woningen : 91 woningen 

Bouwjaar   : 1971 

Raming   : € 803.865 

Werkzaamheden : Buitenschilderwerk, kozijnvervanging, glaswerk, vervangen    

                                                   dakpannen (24 won.), vervangen keukenblokken (34 won). 

 

Technisch Complex 94: 

 Haenepolle 4,10, 14 t/m 26,34,36,40 t/m 52, 60,64,68 Noordwolde 
 

Totaal aantal woningen : 21 woningen 

Bouwjaar   : 1976 

Raming   : € 125.462 

Werkzaamheden  : Aanbrengen vloerisolatie en vernieuwen douche 

 

Technisch Complex 95 : 

 Haenepolle 1 t/m 51 Noordwolde  

 

Totaal aantal woningen : 26 woningen 

Bouwjaar   : 1976 

Raming   : € 131.726 

Werkzaamheden  : Aanbrengen vloerisolatie en vernieuwen douche 

 

Technisch Complex 138: 

 D.Mulderstraat  Wolvega (39 woningen) 

 

Totaal aantal woningen : 26 woningen 

Bouwjaar   : 1992 

Raming   : € 209.267  

Werkzaamheden : Vervangen dakbedekking (complex 137/138), vernieuwen douche/wc ,   

                                                   mechanische ventilatie box en controlebeurt buitenschilderwerk      

                                                   (complex 138) 
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Prognose balansen 31 december 2021-2030 
 

 

  

Versie: WALS 6.22.2

DAEB en niet-DAEB gesaldeerd

Balans - Geconsolideerd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Activa

Materiële vaste activa 275.833 279.545 285.418 288.833 293.815 302.331 313.272 320.150 327.100 334.471 342.086 349.102

   DAEB vastgoed in exploitatie 274.680 278.108 284.008 287.414 292.387 300.944 312.005 318.968 325.900 333.315 341.007 348.099

   Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 481 486 492 497 502 510 520 530 541 552 563 574

   MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   MVA ten dienste van exploitatie 666 945 916 922 926 877 747 651 659 604 517 430

Latente belastingvordering 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Vaste activa 275.890 279.602 285.475 288.890 293.872 302.388 313.329 320.207 327.157 334.528 342.143 349.159

Huurdebiteuren 59 60 61 63 64 66 68 71 73 75 77 79

Overige voorraden 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 736 484 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige vorderingen en overlopende activa 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Gemeenten 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Liquide middelen 822 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Vlottende activa 1.831 858 513 514 379 380 383 385 387 389 391 393

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Totaal activa 277.721 280.460 285.987 289.404 294.251 302.768 313.712 320.592 327.545 334.917 342.534 349.552

Passiva

Overige reserves 73.759 68.705 74.998 73.712 72.388 74.270 71.993 71.263 73.752 77.381 78.534 79.839

Jaarresultaat boekjaar 0 2.955 -2.667 -857 2.716 9 1.716 5.200 5.822 4.216 5.102 5.636

Herwaarderingsreserve 150.621 155.675 152.337 150.956 151.423 152.256 154.542 156.988 159.699 161.893 164.956 168.753

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Eigen vermogen 224.380 227.335 224.668 223.811 226.527 226.535 228.252 233.451 239.273 243.490 248.592 254.229

Voorzieningen 2.206 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Voorziening onrendabele investeringen 2.206 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  

Leningen o/g kredietinstellingen 35.238 44.599 50.949 55.666 64.975 70.422 82.659 79.340 85.548 88.687 91.194 92.575

Overige voorzieningen 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Langlopende schulden 35.469 44.830 51.180 55.897 65.206 70.653 82.890 79.571 85.779 88.918 91.425 92.806

Leningen o/g kredietinstellingen 13.088 5.159 7.513 7.067 0 3.000 0 5.000 0 0 0 0

Schulden aan leveranciers 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851

Belastingen en premies sociale verzekering 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714

Schulden ter zake van pensioenen 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Overlopende passiva 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326

Opgelopen rente leningen o/g 659 725 708 711 599 661 651 650 573 590 598 598

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Kortlopende schulden 15.666 7.803 10.139 9.697 2.518 5.580 2.570 7.569 2.492 2.509 2.517 2.517

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Totaal passiva 277.721 280.460 285.987 289.404 294.251 302.768 313.712 320.592 327.545 334.917 342.534 349.552
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Kasstroomoverzicht 2021-2030 
 

 

  

Versie: WALS 6.22.2

DAEB en niet-DAEB gesaldeerd

Kasstromen - Geconsolideerd 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.994 3.174 4.041 4.517 4.592 5.178 5.379 5.582 5.852 5.786

   Ontvangsten 16.697 17.152 17.566 18.000 18.678 19.422 19.943 20.449 21.015 21.551

      Huur 16.299 16.730 17.115 17.520 18.141 18.822 19.308 19.782 20.307 20.800

         Huurinkomsten 16.468 16.849 17.272 17.729 18.336 19.020 19.539 20.020 20.555 21.082

         Huurderving -168 -118 -155 -207 -193 -195 -229 -237 -246 -279

         Mutatie Huurdebiteuren -2 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2

      EPV 80 101 126 151 205 263 291 319 356 391

         EPV 80 101 126 151 205 263 291 319 356 391

      Overige bedrijfsopbrengsten 318 321 324 328 332 337 342 347 351 356

         Overige bedrijfsopbrengsten 81 81 82 83 84 85 87 88 89 90

         Serviceopbrengsten 238 240 242 245 248 252 256 259 262 265

      Rentebaten 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4

         Rentebaten liquide middelen 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4

   Uitgaven -13.703 -13.978 -13.525 -13.483 -14.086 -14.244 -14.564 -14.867 -15.163 -15.765

      Personeelskosten -1.866 -1.868 -1.911 -1.948 -1.996 -2.046 -2.097 -2.150 -2.204 -2.259

         Salarissen -1.395 -1.389 -1.423 -1.450 -1.486 -1.523 -1.561 -1.600 -1.640 -1.681

         Sociale lasten -188 -192 -195 -199 -204 -209 -214 -220 -225 -231

         Overige personeelskosten -125 -128 -130 -133 -136 -139 -143 -146 -150 -154

         Pensioenlasten -222 -226 -231 -235 -241 -247 -253 -259 -266 -272

         Doorbelaste loonkosten 64 66 67 68 70 72 73 75 77 79

      Lasten onderhoud -4.515 -4.597 -4.048 -3.890 -4.025 -3.789 -3.793 -3.973 -3.900 -4.254

         Planmatig onderhoud -1.683 -2.829 -2.436 -2.253 -2.355 -2.081 -2.051 -2.201 -2.097 -2.419

         Klachtenonderhoud -548 -560 -572 -584 -603 -624 -639 -653 -668 -684

         Mutatieonderhoud -298 -303 -307 -311 -316 -322 -328 -334 -340 -347

         Contractonderhoud -365 -370 -375 -379 -384 -389 -396 -401 -406 -411

         Projectonderhoud -1.270 -180 0 0 0 0 0 0 0 0

         Dynamisch onderhoud -350 -354 -359 -363 -367 -373 -379 -384 -388 -393

      Bedrijfskosten -863 -879 -895 -912 -935 -958 -982 -1.006 -1.031 -1.057

         Huisvestingskosten -72 -73 -75 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88

         Algemene kosten -768 -783 -797 -813 -833 -854 -875 -897 -919 -942

         Bankkosten -23 -23 -23 -23 -24 -24 -25 -25 -26 -26

      Belastingen -1.136 -1.143 -1.156 -1.174 -1.205 -1.240 -1.264 -1.285 -1.308 -1.332

      Verzekeringen -54 -54 -55 -55 -57 -58 -59 -60 -61 -62

      Verhuurderheffing -2.093 -2.227 -2.172 -2.236 -2.313 -2.394 -2.447 -2.501 -2.557 -2.615

      Overige bedrijfskosten -774 -802 -834 -866 -919 -805 -840 -875 -919 -961

         var expl uitgaven -65 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73

         Leefbaarheid -40 -41 -41 -42 -42 -43 -43 -44 -44 -45

         Verhuurderheffing extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Overige activiteiten -86 -86 -87 -88 -89 -91 -92 -93 -95 -96

         AW bijdrage -18 -18 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19

         Saneringsheffing -161 -163 -166 -168 -171 0 0 0 0 0

         Kosten RvC -86 -87 -88 -89 -90 -91 -93 -94 -95 -96

         Servicekosten -318 -341 -368 -394 -441 -493 -524 -554 -594 -632

      Rentelasten -1.450 -1.407 -1.181 -1.018 -1.166 -1.291 -1.326 -1.227 -1.302 -1.365

         Rentelasten leningen o/g -1.450 -1.407 -1.181 -1.018 -1.166 -1.291 -1.326 -1.227 -1.302 -1.365

      Overige financiële kosten -21 -21 -16 -13 -23 -25 -25 -25 -25 -25

         Obligo -21 -21 -16 -13 -23 -25 -25 -25 -25 -25

      VPB -932 -980 -1.257 -1.372 -1.447 -1.638 -1.730 -1.765 -1.856 -1.836
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Kasstromen - Geconsolideerd (vervolg) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kasstroom uit (des)investeringen -12.045 -7.445 -6.420 -12.964 -13.829 -6.859 -6.587 -8.721 -8.359 -7.167

   Verkoop 616 640 629 610 653 638 674 722 790 804

      Verkoop regulier 616 640 629 610 653 638 674 722 790 804

         Verkoopopbrengst 670 696 683 663 710 694 733 785 858 874

         Verkoopkosten -54 -56 -55 -53 -57 -55 -59 -63 -69 -70

   Sloop -371 -533 -58 -554 -487 -374 -341 -612 -560 -528

      Sloopkosten -371 -533 -58 -554 -487 -374 -341 -612 -560 -528

   Verbetering bestaand bezit -5.774 -2.175 -2.185 -2.263 -2.319 -2.341 -2.400 -2.308 -2.444 -2.425

      Kasstroom Invest. Ingrijpende verbouwing -627 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Kasstroom Invest. Verduurzaming 0 -2.175 -2.185 -2.263 -2.319 -2.341 -2.400 -2.308 -2.444 -2.425

      Kasstroom Invest. Zonnepanelen -5.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Nieuwbouw huur -6.187 -5.087 -4.326 -10.369 -11.533 -4.636 -4.276 -6.331 -5.991 -4.861

      Kasstroom opstal nieuwbouw huur -5.995 -5.087 -4.326 -10.369 -11.533 -4.636 -4.276 -6.331 -5.991 -4.861

      Kasstroom grond nieuwbouw huur -193 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Aankoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Kasstroom opstal aankoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Investeringen MVA ten dienste van exploitatie -229 -214 -254 -204 -39 -39 -134 -79 -39 -39

   Overige project kosten -100 -76 -226 -184 -104 -107 -110 -112 -115 -118

      Te activeren onderhoud -100 -76 -226 -184 -104 -107 -110 -112 -115 -118

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 8.704 4.271 2.242 8.447 9.237 1.681 1.207 3.139 2.507 1.381

   Nieuwe leningen o/g 13.862 11.784 9.309 8.447 12.237 1.681 6.207 3.139 2.507 1.381

   Stortingen leningen o/g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Aflossingen leningen o/g -5.159 -7.513 -7.067 0 -3.000 0 -5.000 0 0 0

Kasstroom uit mutatie (flexibele) balansposten 347 0 137 0 0 0 0 0 0 0

   Mutatie kortlopende activa excl. liquide middelen 347 0 137 0 0 0 0 0 0 0

      Mutatie Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop (kasstroom) 347 0 137 0 0 0 0 0 0 0

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Toename geldmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Overzicht (des)investeringen en financiering 2021 
Materiële vaste activa 

 

DAEB vastgoed in exploitatie 

Het aantal verhuureenheden in exploitatie bedraagt ultimo 2020 naar verwachting 2.641. In dit aantal 

is rekening gehouden met de sloop van 16 woningen, de nieuwbouw van 18 woningen, de verkoop 

van 11 woningen uit ons woningbezit en 1 teruggekochte woning. 

 

In 2021 verwachten we -maximaal- 5 woningen te verkopen (bij mutatie, uit voorraad voor verkoop 

bestemde woningen) en 20 woningen te slopen. Dit betreft 6 woningen aan de Zilverlaan in Wolvega 

en 14 woningen aan de Pitrietstraat (even-nummers) in Noordwolde.  

 

Het verwachte aantal verhuureenheden per 31 december 2021 bedraagt 2.645, hierbij is rekening 

gehouden met de oplevering van 29 nieuwbouwwoningen (5 woningen aan de Zilverlaan in Wolvega; 

10 woningen aan de Sportlaan in Wolvega, 12 woningen aan de Pitrietstraat in Noordwolde en 2 

woningen aan de Willem Lodewijkstraat te Wolvega (de “brandwoningen”). 

 

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 

Dit betreffen de garageboxen (65) en carports (2) welke we in Wolvega separaat van onze 

huurwoningen verhuren. Daarnaast is er één woning als niet-DAEB gedefinieerd. Deze woning is voor 

verkoop aangemerkt, voorlopig verwachten we geen opzegging van deze woning. 

 

MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie 

Dit betreft het totaalbedrag van reeds uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw. Vanaf 2021 

wordt er in de begroting vanuit gegaan dat we de kasstroom in het betreffende jaar realiseren en is er 

derhalve geen overlopende post voor MVA in ontwikkeling opgenomen. 

 

MVA ten dienste van de exploitatie 

Onder de MVA ten dienste van de exploitatie zijn de volgende posten opgenomen: 

 

€ 

Bedrijfspand Wolvega

 - Interne verbouwing kantoor 20.000

Werkplaats Wolvega

 - Overige investeringen 9.000

Inventaris kantoor

 - Hard- en software 90.000

 - Server 60.000

Wagenpark

 - Laadpalen 50.000

229.000
 



 

34 
 

 

Vlottende activa 

Vastgoed in ontwikkeling voor verkoop - Grond voor verkoop 

Dit betreffen bouwkavels in de Lindewijk -Wolvega- en aan de Boschoordweg in Boijl. Voor de 

verkoop van de nog aanwezige grond in de Lindewijk (boekwaarde € 347.000) is een 

koopovereenkomst gesloten met een ontwikkelend aannemer die voorziet in een definitieve 

overdracht vóór 31 december 2020. Voor de grond in Boijl is het onze ambitie dat we deze kavel vóór 

het einde van 2023 verkocht hebben. In de begroting is de afbouw als volgt meegenomen: 

 Verkoop 2021  € 347.000; 

 Verkoop 2023  € 137.000. 

 

Eigen vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen wordt bepaald door het toevoegen van het resultaat over het 

betreffende verslagjaar. De onderverdeling tussen overige reserves en herwaarderingsreserve wordt 

vastgesteld op basis van de jaarlijks uit te voeren berekening van de marktwaarde in verhuurde staat 

van ons bezit. De opgenomen waarden betreffen schattingen op basis van toepassing van het 

handboek geldend voor de jaarrekening 2019. 

 

Langlopende schulden 

Leningen o/g 

Op basis van de leningenvervalkalender dient er in 2021 ruim € 5,1 mln. afgelost te worden. Voor 

deze leningen zullen we de mogelijkheid van herfinancieren onderzoeken.  

Onze financieringsbehoefte op basis van de geplande investeringen bedraagt ruim € 8,8 mln. zodat 

we voor een totaalbedrag van (afgerond) € 13,9 mln. nieuwe financieringen aan moeten trekken. 

In de prognose wordt rekening gehouden met een herfinancieringsrente van 1,05% voor 2021.  

Een nadere specificatie van het verloop van de leningenportefeuille wordt in het treasuryjaarplan 

opgenomen. 
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Uitgangspunten en parameters 
 

 
 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aantal verhuureenheden primo jaar 2.709    2.713    2.704    2.716    2.730    2.752    2.749    2.746    2.739    2.733    

 - Aantal sloop -20        -28        -3           -28        -24        -18        -16        -28        -25        -23        

 - Aantal verkopen -5           -5           -5           -5           -5           -5           -5           -5           -5           -5           

 - Aantal nieuwbouw huur 29          24          20          47          51          20          18          26          24          19          

Totaal mutaties aantal verhuureenheden 4            -9           12          14          22          -3           -3           -7           -6           -9           

Aantal verhuureenheden ultimo jaar 2.713    2.704    2.716    2.730    2.752    2.749    2.746    2.739    2.733    2.724    

Aantal DAEB 2.645    2.636    2.648    2.662    2.684    2.681    2.678    2.671    2.665    2.656    

Aantal Niet-DAEB 68          68          68          68          68          68          68          68          68          68          

Investering Ingrijpende verbouwing (aantallen) 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering Verduurzaming (aantallen) 0 66 65 66 66 65 65 61 63 61

Investering Zonnepanelen (aantallen) 1.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal aantal verbeteringen 2.009 66 65 66 66 65 65 61 63 61

Aantal mutaties 202 204 204 198 190 199 196 198 195 209

Aantal gewogen VHE's totaal (kostenfactor) 2.655 2.646 2.647 2.649 2.665 2.687 2.685 2.677 2.671 2.666

Restant levensduur 18 17 17 16 16 15 15 14 13 13

Huurgegevens

Huidige huur 16.720 17.097 17.571 18.184 18.816 19.354 19.845 20.374 20.904 21.395

Maximale huur 28.383 28.675 29.063 29.526 30.146 30.702 31.262 31.821 32.387 32.907

Verhuurdersheffing

WOZ-waardecap primo jaar 314.580 331.567 338.199 344.963 351.862 358.899 366.077 373.399 380.867 388.484

Parameters

 - Prijsinflatie (%) 1,30 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 - Looninflatie (%) 1,40 1,90 1,90 1,90 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

 - Bouwindex (%) 3,00 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

 - Onderhoudsindex (%) 3,00 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

 - Marktindex (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 - Korte rente (%) -0,38 -0,42 -0,32 -0,37 -0,45 -0,22 0,11 0,32 0,36 0,35

 - Opslag korte rente (%) 0,30 0,16 0,25 0,38 0,48 0,56 0,63 0,68 0,74 0,79

 - Korte rente + opslag (%) -0,09 -0,27 -0,07 0,01 0,03 0,34 0,74 1,00 1,10 1,14

 - Lange rente (%) -0,20 -0,20 0,20 0,50 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35

 - Opslag lange rente (%) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

 - Lange rente + opslag (%) 0,55 0,55 0,95 1,25 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
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Financiële kengetallen 
 

De beleidswaarde is een beter hanteerbare waarde voor het nemen van investeringsbeslissingen dan 

de marktwaarde. Daarom wordt de beleidswaarde berekend en worden op basis hiervan de 

kengetallen berekend. 

 

 
 

Toelichting: 

 

ICR: 

De ICR (Interest Coverage Ratio) stelt vast hoe vaak je met het geld wat binnenkomt; de rente, welke 

verschuldigd is aan de bank, kunt betalen. De interne norm die we hiervoor hebben gesteld is 1,8. 

Mede veroorzaakt door de lage gemiddelde rente op de portefeuille, in combinatie met een lage 

- lange- rente, presteren we op deze ratio dus goed. 
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Solvabiliteit: 

De solvabiliteit geeft aan of de woningstichting in staat is om op korte en lange termijn aan de 

betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Marktwaarde DAEB vastgoed in expl (x €1.000) 284.500 287.911 292.889 301.454 312.525 319.498 326.441 333.866 341.569 348.672

Beleidswaarde DAEB vastgoed in expl (x € 1.000) 136.472 136.982 138.106 141.150 144.811 146.446 147.942 149.869 152.041 153.621

Beleidswaarde in % van marktwaarde 48,0% 47,6% 47,2% 46,8% 46,3% 45,8% 45,3% 44,9% 44,5% 44,1%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ICR 3,1 3,3 4,4 5,4 4,9 5,0 5,1 5,6 5,5 5,2

Norm extern minimum 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Norm intern minimum 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Solvabiliteit Beleidswaarde 55,6 52,6 51,4 46,5 41,5 40,9 40,8 39,4 38,6 38,3

Norm extern minimum 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Norm intern minimum 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

LTV Beleidswaarde 42,8 45,8 47,0 52,0 57,1 57,6 57,8 59,2 60,0 60,3

Norm extern maximum 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Norm intern maximum 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Dekkingsratio Marktwaarde 23,00   24,40     23,50     24,70     26,10     24,60     23,20     22,50     22,00     21,40      

Norm extern maximum 70,00   70,00     70,00     70,00     70,00     70,00     70,00     70,00     70,00     70,00      
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vermogen o.b.v. beleidswaarde te delen door het balanstotaal o.b.v. beleidswaarde. Voor de uitkomst 

geldt hoe hoger hoe beter. We presteren dus goed, maar we zien wel een dalende lijn. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Solvabiliteit

Solvabiliteit
Beleidswaarde

Norm extern

Norm intern

 
 

 

Loan to value: 

De loan-to-value is het percentage waarin de schuldpositie wordt afgezet tegen de beleidswaarde van 

de activa. Hoe lager dit percentage is, des te meer zekerheid. De interne norm is maximaal 75%. De 

loan-to-value laat een stijging zien, maar lijkt ook weer te stabiliseren vanaf 2028, zodat we mooi 

onder de norm blijven. 
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Dekkingsratio: 

Vanaf deze begroting zal ook het kengetal “dekkingsratio” opgenomen worden, omdat de Autoriteit 

Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) deze ratio onderdeel 

hebben gemaakt van het financieel kader. 

De dekkingsratio is de verhouding tussen de leningen van de corporatie en de marktwaarde van de 

woningen. De dekkingsratio beoordeelt dus of de (markt)waarde van het onderpand van de corporatie 

voldoende is om de schuldpositie af te lossen (Bron: WSW)  
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