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1. Voorwoord 
 
Vecht en Omstreken blijft zich onverminderd inzetten voor huurders en woningzoekenden die 
aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Vanaf 2021 doen we dit ook voor de huurders in 
Kockengen. Want per 1 januari 2021 gaat Woningstichting Kockengen op in Vecht en Omstreken. Een 
mooie stap waarmee we voortbouwen aan een corporatie die er is voor de huurders in de 
afzonderlijke dorpskernen. 
 
In coronatijd zien we dat huurders en woningzoekenden meer en meer in de knel komen. Zekerheden 
zijn onzeker geworden. Werk en inkomen staan onder druk en het woningtekort loopt steeds verder 
op. Juist in deze tijd wil Vecht en Omstreken zekerheid bieden aan huurders en blijven investeren in 
nieuwbouw en bestaand vastgoed. Dit doen wij door maatwerkafspraken te maken met huurders. 
Voor nieuwe huurders toppen wij indien nodig de huur van hun woning af. Voor bestaande huurders 
die in de knel komen, maken wij specifieke betalingsregelingen of maatwerkafspraken. 
 
Daarnaast investeren wij komend jaar in onze dienstverlening. Wij willen dat huurders hun woning- en 
huurgegevens digitaal op elke minuut van de dag kunnen raadplegen. Maar ook dat zij op elk gewenst 
moment digitaal een reparatieverzoek kunnen indienen. Hiervoor breiden wij ons huurdersportaal in 
2021 verder uit. Door de standaard processen te digitaliseren, houden wij meer tijd over voor meer 
complexe vragen van huurders en kunnen wij hen maatwerk bieden als dit nodig is. 
 
Voor de woningzoekenden willen we volgend jaar twintig nieuwe woningen opleveren. Dit zijn lopende 
projecten die volgend jaar in verhuur komen. Gezien de woningnood en de wachttijden (meer dan tien 
jaar) is dit veel te weinig. De bouwlocaties in Gemeente Stichtse Vecht en Gemeente Wijdemeren zijn 
zeer schaars. Hier leggen wij ons echter niet bij neer. Ook volgend jaar zetten we onze actieve 
zoektocht naar meer nieuwbouwmogelijkheden voort. Zo maken wij in 2021 concrete plannen voor 
nieuwbouw in Kockengen en Breukelen. En we plegen acquisitie naar mogelijk nieuwe locaties. Ook 
in bestaande huurwoningen investeren wij. Zo gaan wij in 2021 minimaal 170 woningen 
verduurzamen. 
 
Genoeg mooie plannen om uit te voeren in 2021. Maar dat kunnen wij niet alleen. Door samen te 
werken met de huurdersbelangenorganisatie, gemeenten, welzijnsorganisaties en wijkteams kunnen 
wij onze ambitie en dit jaarplan realiseren. 
 
Met dit jaarplan en deze begroting bouwen we voort op het ondernemingsplan Route ‘23 en denken 
we als organisatie sterker uit deze coronatijd te komen. 
 
M.C.A. (Mark) Drost 
Directeur-bestuurder 
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De kernopgaven en hoofddoelen uit het ondernemingsplan Route ‘23: 
 
 UW VRAAG, ONS AANBOD  
Klanten vinden bij ons de woning die aansluit op hun behoeften, nu en in de toekomst. 
 
 VERBINDEN SAMENWERKEN  
Wij gebruiken actief onze netwerken om voor onze klanten goed wonen mogelijk te maken. 
 
 BEDRIJFSVOERING 
Onze organisatie beweegt mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en in bedrijfsvoering. 
 
 ORGANISATIEONTWIKKELING 
We zijn een lerende organisatie. 
 
 
In dit jaarplan en in de begroting worden de doelen voor 2021 behorende bij elke kernopgave 
benoemd en begroot. Ook bestaande reguliere doorlopende kernactiviteiten worden uiteengezet. 
 
Voor eenduidige verantwoording zijn nadere definities bekend gemaakt voor kosten van onderhoud en 
beheer. We sluiten hierbij aan in deze begroting. 
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2. Dashboard doelstellingen 
 

 Prestatie-Indicator 2021 
Norm  

jaarplan 2021 

Huurders  

  Passend toewijzen min. 95% 

  Toewijzingen aan inkomens < EC-inkomensgrens min. 85% 

  Mutatiegraad in aantallen 175 

  Bruto huurachterstand max. 0,7% 

 Gemiddeld aantal huurders met betaalachterstand < 140 

 Via loting aanbieden van tweekamerwoningen max. 12 

 Doorstroom wooncoach en Van Groot naar Beter 5 

Vastgoed                                                                                                           * (x € 1.000) 

 Nieuwbouw 20 woningen 

 Verkoop 6-10 woningen 

  Planmatig onderhoud (incl. contractonderhoud, KBT, vloeren) * 1.752 

  Mutatie- en reparatieonderhoud * 2.788 

 Huurderving door leegstand max. 1,0% 

  Energie-Index 1,37 

 Woningen voorzien van zonnepanelen 55 woningen 

 Renovatie en verduurzaming ’t Heycop 144 woningen 

Bedrijfsvoering                                                                                                   * (x € 1.000) 

  Optimalisatie huurdersportaal Q4 

  Gemiddelde algemene huurderstevredenheid 7 

  Implementatie Woningstichting Kockengen Q4 

  Huurinkomsten * 21.252 

  Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteit * 1.156 

 Totaal lasten overige organisatiekosten * 1.474 
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3. Uw vraag, ons aanbod 
  
Hoofddoelen uit ondernemingsplan 2023 
 
Betaalbaarheid 

 Vecht en Omstreken houdt actief de woonlasten laag en sluit aan bij vraag van woningzoekenden.  

 Segregatie wordt tegengegaan in het huurbeleid bij nieuwe verhuringen. De huur voor de 
woningzoekende wordt zo nodig naar beneden aangepast. Het inkomen is nooit te laag om voor 
de woning in aanmerking te komen. 

 We helpen huurders met betaalbaarheidsrisico’s en dringen daarmee huurachterstanden terug. 
 
Duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid  

 Met een nieuwe vastgoedstrategie (inclusief duurzaamheidsambitie en wensportefeuille) werkt 
Vecht en Omstreken strategisch aan een goed aanbod. 

 Met energiebesparende maatregelen/zonnepanelen verlagen wij energielasten en dus woonlasten 
van onze huurders. Wij investeren hier de komende vijf jaar € 2,5 miljoen in. 

 Binnen twintig jaar zijn de energielasten van de huurders omlaag naar nihil (NOM). 

 Binnen dertig jaar is het gebruik fossiele brandstoffen in de woningen naar nihil. 
 

 
3.1 Wonen - Huisvesten van de doelgroep 
 
Woonruimteverdeling 
 
Vecht en Omstreken is er voor verschillende doelgroepen:  

 Een primaire doelgroep (inkomen met recht op huurtoeslag);  

 Een secundaire doelgroep met een inkomensgrens tot € 39.055 (prijspeil 2020); 

 Een doelgroep lagere middeninkomens met een inkomensgrens tot € 49.959 (prijspeil 2020);   

 Woningzoekenden die woonbegeleiding nodig hebben (specifieke doelgroepen).  
 
Primaire en secundaire doelgroep 
Vecht en Omstreken bedient de primaire en secundaire doelgroep met passend aanbod. Dit betekent 
dat wij minimaal 85% van onze woningen verhuren aan woningzoekenden met een inkomen onder de 
EC-inkomensgrens (2020: € 39.055). Daarnaast verlagen wij de vraaghuur (‘aftoppen’) indien nodig, 
zodat de woningen in de sociale sector blijven én er voldoende aanbod is voor de groep met recht op 
huurtoeslag. Hierdoor bestaat het aanbod uit huurwoningen van diverse typen en in verschillende 
prijsklassen. 
 
Midden- en hogere inkomens 
Wij reserveren maximaal 15% van onze verhuringen voor de midden- en hogere inkomens. Per 1 
januari 2021 verandert de bestaande 80-10-10 regeling. Wij mogen dan nog maximaal 15% aan 
hogere inkomens (inkomens boven de EC-grens) toewijzen1. Daarnaast bieden we in 2021 woningen 
met een huur hoger dan € 663 (prijspeil 2020) ook aan woningzoekenden met middeninkomens aan 
(€ 49.959, prijspeil 2020). 
 
Specifieke doelgroepen 
Wij dragen samen met de andere corporaties bij aan de taakstelling van de gemeenten voor het 
huisvesten van statushouders naar rato van ons bezit. De taakstelling voor het huisvesten van 
statushouders neemt in 2021 naar verwachting toe. Daarnaast krijgen we vanaf 2021 een taakstelling 
in het huisvesten van de uitstroom uit Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (MOBW). Ook dit 
vindt plaats naar rato van ons bezit (38%). 
 
Speciale toewijzing 
Sinds 2020 bieden we ook een aantal woningen aan op basis van loting. Het doel van loten is om 
starters met weinig opgebouwde inschrijftijd een kans op de woningmarkt te bieden. Het aantal 
lotingwoningen bedraagt maximaal 20% van het aanbod. Ongeveer twaalf (tweekamer)woningen 
worden in 2021 door ons als lotingwoning aangeboden. 
 

                                                
1 Als dit ook is opgenomen in de prestatieafspraken, anders is het maximaal 7,5%. 
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Doelstellingen woonruimteverdeling 2021 

 Minimaal 85% toewijzen aan primaire en secundaire doelgroep.  

 We huisvesten volgens taakstelling statushouders en uitstroom MOBW. 

 We bieden maximaal twaalf tweekamerwoningen via loting aan. 
 
 
Betaalbaarheid 

Vecht en Omstreken verhoogt in 2021 de huur bij mutatie tot 80% van maximaal redelijk. We toppen 
af, zodat de woningen onder de sociale sectorgrens blijven en er voldoende aanbod (minimaal 70%) is 
voor de primaire doelgroep. 
 
Vraaggericht vaststellen 
Om te garanderen dat woningzoekenden met een inkomen waarbij recht is op huurtoeslag (primaire 
doelgroep) in 2021 niet in slaagkans achteruit gaan ten opzichte van 2014, wordt de huur van 
eengezinstussenwoningen vraaggericht vastgesteld. Dus indien nodig wordt de huur van 
eengezinstussenwoningen bij mutatie verlaagd tot onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. 
Kosten op jaarbasis ca. € 32.000 (Stichtse Vecht € 26.000 en Wijdemeren € 6.000). 
 
Betalingsproblemen  
Bij huurders met betalingsproblemen houden we de betaalachterstand zo laag mogelijk. De 
doelstelling voor huurders met een huurachterstand bedroeg in 2020 maximaal 120. Door de fusie met 
Kockengen wordt deze in 2021 naar evenredigheid van aantal huurwoningen verhoogd naar 140. 
 
Doelstellingen betaalbaarheid 2021 

 Huur van eengezinstussenwoningen vraaggericht vaststellen. 

 Gemiddeld aantal huurders met een betaalachterstand < 140. 

 Gemiddelde huurachterstand < 0,70% van huuropbrengsten en vergoedingen. 
 
 
Doorstroming  
 
We willen doorstroming in ons bezit bevorderen, zodat meer woningen vrijkomen voor 
woningzoekenden. 
 
Wooncoach 
In 2020 namen wij deel aan het regionale project Wooncoach in Wijdemeren. Met dit project 
stimuleerden we samen met de gemeente ouderen in een eengezinswoning door te stromen naar een 
gelijkvloerse woning. In 2021 gaan wij hetzelfde doen in de gemeente Stichtse Vecht, dus met eigen 
medewerkers. Hier stellen wij opnieuw uren voor ter beschikking t.w.v. € 15.000. 
 
Van Groot naar Beter 
In 2020 namen wij deel aan de pilotregeling Van Groot naar Beter in regio Utrecht, waarbij de 
doorstroming uit (minimaal) vierkamerwoningen naar (maximaal) driekamerwoningen wordt bevorderd 
en waarbij de maximale huursprong € 50 bedraagt. Deze pilot loopt een jaar (tot 1 december 2020) en 
wordt na afloop geëvalueerd. We gaan uit van continuering van deze regeling in 2021. 
 
Nieuwbouw met voorrang 
Acht nieuwbouwwoningen in het Hortense Kwartier bieden wij met voorrang aan inwoners uit Stichtse 
Vecht aan (kernbinding). Daarmee hopen wij de doorstroming zoveel mogelijk te stimuleren. 
Verantwoording vindt plaats onder het kopje nieuwbouw. 
 
Doelstelling doorstroming 2021 

 Wooncoach + Van Groot naar Beter ≥ vijf woningen. 
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Leefbaarheid 
 
Vecht en Omstreken zet zich in om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Dat doen we op 
verschillende manieren. Genoemde actiepunten voor leefbaarheid voeren we uit in 2021 en resultaten 
rapporteren we. Er zijn geen concrete doelstellingen. 
 
Schoon en veilig 
Huurders van Vecht en Omstreken wonen in schone en veilige wijken met voldoende sociale 
samenhang. In 2021 laten we de kwaliteit van de schoonmaak in de panden controleren door een 
extern bureau. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vaste meetpunten die per kwartaal nagelopen 
worden. Begroot € 5.000. Voor het schoonhouden van de omgeving rondom flats worden extra 
werkzaamheden uitgevoerd en zijn contracten afgesloten. Begroot € 40.500. 
 
Huurdersverantwoordelijkheid  
In 2020 wordt door Vecht en Omstreken gestimuleerd dat huurders actief hun verantwoordelijkheid 
nemen op het gebied van huurdersonderhoud (tuinonderhoud, onderhoud van achterpaden, verrichten 
van reparaties binnen het huurdersonderhoud). In 2020 zijn wij gestart met het aanspreken en 
aanschrijven op achterstallig tuinonderhoud. In 2021 gaan wij hier opvolging aan geven met meer 
drang en dwangmaatregelen, maar ook door in ‘grijze’ situaties een aanbod aan huurders te doen. 
Hiervoor is extra budget (€ 14.000) gereserveerd voor 2021. 
 
Bewonersinitiatief  
We ondersteunen bewonersinitiatieven voor leefbaarheid. Hiervoor hebben wij een budget van  
€ 2.000 opgenomen. 

 
De allocatie van deze kosten is als volgt (directe toerekening):  

 

3.2 Vastgoed - Duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid 
 
Strategisch voorraadbeleid (SVB) 
 
In 2019 is ons strategisch voorraadbeleid, inclusief vastgoedstrategie per complex, vastgesteld. 
Hiermee is het kader voor onze totale portefeuille bepaald. In 2020 werd elk complex opnieuw 
getoetst aan het SVB en voorzien van een complexbeleidslabel. Daarbij is voor elk complex een 
complexbeleidsplan uitgewerkt, zodat inzichtelijk is wat we per complex wel en niet doen. In 2021 
gaan we hier verder invulling aan geven door het realiseren van verduurzamings-, renovatie- en 
nieuwbouwprojecten. De complexen in Kockengen worden hieraan toegevoegd, hiervoor is € 5.000 
begroot. 
 
Nieuwbouw en verkoop 
 
Het woningtekort is groot, wachttijden zijn lang. We willen onze woningvoorraad graag uitbreiden met 
nieuwbouw. En woningen die niet meer goed passen binnen onze vastgoedportefeuille verkopen we, 
zodat we meer kunnen investeren in de uitbreiding van passende huurwoningen.  
 
  

Prognose Begroting

2020 2021

Huurdersonderhoud € 22.600 € 24.600

Wijkonderhoud € 48.000 € 69.500

Overige kosten € 34.100 € 19.700

€ 104.700 € 113.800

Begroting

2021

(1) Verhuur en beheer € 2.000

(7) Leefbaarheid € 89.200

(8) Overige activiteiten € 22.600

€ 113.800
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Twintig nieuwbouwwoningen 
In 2021 willen we twintig nieuwbouwwoningen opleveren: twaalf levensloopbestendige appartementen 
aan de Wilhelminastraat in Breukelen en acht woningen in het nieuwbouwplan Hortense Kwartier 
(Domineeslaantje). Aan de Wilhelminastraat worden de huidige tien duplexwoningen gesloopt. Deze 
voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Twaalf levensloopbestendige woningen worden hiervoor 
teruggebouwd. Totaalbedrag € 2.436.000, waarvan € 2.061.000 in 2021. In het Hortense Kwartier 
worden begin 2021 acht nieuwe eengezinswoningen opgeleverd. Deze woningen worden daarna met 
voorrang verhuurd aan inwoners uit Stichtse Vecht. Hiermee proberen we de doorstroom in Stichtse 
Vecht te bevorderen. Totaalbedrag € 1.400.000, waarvan € 140.000 in 2021. 
 
Verkoop  
Om onze opgaven te kunnen realiseren en om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, 
willen we in 2021, zes tot tien woningen verkopen. De verkoopwoningen staan in de Gemeente 
Stichtse Vecht. In de Gemeente Wijdemeren verkopen wij in 2021 geen woningen..  
 
Doelstellingen nieuwbouw 2021 

 Wilhelminastraat: sloop/nieuwbouw twaalf appartementen. 

 Hortense Kwartier: verhuur acht eengezinswoningen. 

 Zes tot tien woningen verkopen in Stichtse Vecht.  
 
 
Planvorming projecten 
 
Aan een project gaat een lange periode van onderzoek en voorbereiding vooraf. Voor 2021 hebben 
we diverse projecten in voorbereiding. 
 
Schepersweg kanaalflatjes 
Aan de Schepersweg in Breukelen direct aan het kanaal staan drie blokjes van vijf woningen boven 
tien garages. In 2021 vervolgen we de planvorming voor dit project. Uitvoering van deze plannen is 
voorzien in 2022. Voor planvorming en overige kosten wordt in 2021 € 670.000 opgenomen. 
Woningen die in dit complex vrijkomen, verhuren we alleen nog op tijdelijke basis. 
 
Dudok de Witstraat 
Ook voor de beneden- en bovenwoningen aan de Dudok de Witstraat in Breukelen werken we aan de 
planvorming voor het complex. In 2021 starten we met een marktuitvraag. Voor 2021 worden geen 
kosten begroot. Woningen die in dit complex vrijkomen, verhuren we alleen nog op tijdelijke basis. 
 
Kockenest 
Voor het terrein van de oude school ‘Kockenest’ in Kockengen ontwikkelen we in 2021 (in 
samenspraak met de buurt) een nieuwbouwplan en doorlopen we de gemeentelijke planologische 
procedures. Uitvoering en realisatie staan gepland voor 2022. In 2021 wordt de definitieve variant 
uitgewerkt en bereiden we een marktuitvraag voor. Voor 2021 is € 371.000 aan kosten begroot. 
 
Kon. Wilhelminaweg 
In 2020 is een woning aan de Koningin Wilhelminaweg in Loenen aan de Vecht volledig uitgebrand. 
Het restant van de woning is gesloopt, de naastgelegen woning heeft bij de brand veel schade 
opgelopen. In 2021 gaan we hier renoveren en verbouwen of slopen en nieuwbouwen. Voor 2021 
begroten wij € 300.000 voor bouwkosten en € 33.000 voor advieskosten en vergoedingen.  
 
De Eendracht 
Een groot aantal woningen in wijk De Eendracht komt op termijn in aanmerking voor renovatie of 
sloop/nieuwbouw. De eerste stap is het vaststellen van een juiste complexstrategie. Om een goede 
keuze te maken, hebben wij behoefte aan een stedenbouwkundige visie op dit gebied. Deze wordt in 
2021 opgesteld, € 15.000 begroot.  
 
Doelstellingen planvorming projecten 2021 

 Schepersweg kanaalflatjes (Breukelen): planvorming.  

 Dudok de Witstraat (Breukelen): planvorming. 

 Kockenest (Kockengen): planvorming nieuwbouw. 

 Kon. Wilhelminaweg (Loenen): herstelplan vaststellen en uitvoeren. 

 Gebiedsvisie opstellen voor wijk De Eendracht (Breukelen).  
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Renoveren en verduurzamen 
 
Bij al onze projecten staat het realiseren van onze duurzaamheidsambities (CO2-neutraal) voorop. 
Daarbij proberen we een optimale balans te vinden tussen het natuurlijke moment, no-regret, 
kapitaalvernietiging, financieel en maatschappelijk rendement. 
 
Energie-Index 
Op 1 oktober 2020 is de gemiddelde Energie-Index (EI) van ons vastgoed 1,41 (nog net label C).  
Eind 2021 willen we gemiddeld op 1,37 (label B) uitkomen. Daarvoor verduurzamen we 114 
appartementen in ’t Heycop (Breukelen) van label D naar A+ en voorzien we minimaal 55 woningen 
van zonnepanelen (verschillende dorpskernen). 
 
Zonnepanelen 
Door de vraag te bundelen in Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), kunnen wij nu zeer 
efficiënt inkopen.. In 2021 willen we minimaal 55 woningen van zonnepanelen voorzien. Afhankelijk 
van het type woning worden er zes of acht zonnepanelen geplaatst. Bij het zoeken naar geschikte 
complexen wordt gekeken naar complexbeleidslabel, bouwjaar en de conditie van het dak. Budget 
voor 2021 is € 250.000. Dit budget geeft de mogelijkheid om circa 80 woningen van zonnepanelen te 
voorzien.  
 
Renoveren en verduurzamen 114 appartementen ‘t Heycop 
Eind 2020 zijn wij gestart met de renovatie van ’t Heycop in Breukelen. De werkzaamheden worden 
naar verwachting in Q3 2021 afgerond. Aanleiding voor de werkzaamheden is noodzakelijk onderhoud 
dat uitgevoerd moet worden. Dat komt voort uit: 

 Vochtophoping onder de vloercoating van de balkonvloeren. 

 Tijdens de brand in 2018 zijn alle voordeuren geforceerd. Daardoor zijn kozijnen en deuren 
beschadigd en nu slecht afsluitbaar.  

 De gevelkozijnen van het trappenhuis behoeven onderhoud. 

 Een onjuiste balans in de huidige installatie zorgt voor een onbehaaglijk klimaat in het complex. 

 De warmwaterleidingen zijn versleten en radiatoren zijn aan het einde van de levensduur. 

 De liften staan vaak in storing.  
 

Samen met bouwbedrijf Van Wijnen werkten we een integraal plan uit om ’t Heycop veilig, duurzaam 
en toekomstbestendig te maken. Om dit doel te bereiken worden de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 

 Herstellen balkonvloeren. 

 Isoleren borstwering gevelzijde. 

 Vervangen leidingwerk en radiatoren.  

 Aanbrengen van een videofooninstallatie. 

 Aanbrengen van CO2-gestuurde mechanische ventilatie. 

 Vervangen van de voordeuren en voordeurkozijnen.  

 Vervangen kozijnen trappenhuis. 

 Extra verankeren en isoleren van het metselwerk.  

 Moderniseren van de entree. 

 Moderniseren van de liften. 

 Fietsenstalling wordt ‘scootmobielgarage’ voor fietsen en scootmobielen. Vanwege 
brandveiligheid is het straks niet meer mogelijk om scootmobielen op de gangen te plaatsen. 
 

Een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid is dat ’t Heycop van het gas afgaat. De huidige 
collectieve cv-ketel wordt vervangen door een warmte-koudeopslag (WKO) met een hoge temperatuur 
warmtepomp. Met deze installatie hebben de bewoners straks ook de mogelijkheid om de woning een 
paar graden te koelen. Naast ’t Heycop wordt ook een groot deel van naastgelegen gebouwen De Aa 
en De Angstel aangesloten op de nieuwe installatie.  

 
In 2020 werd € 1.154.000 uitgegeven aan dit project (werkzaamheden en advieskosten). In 2021 is er 
voor het restant van de werkzaamheden € 6.760.000 begroot. Dit is inclusief € 50.000 gereserveerd 
voor leges, vergoedingen en extra participatiekosten door corona. Al deze kosten samen brengen het 
hele project op € 7.914.000.  
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Kockengen 
In Kockengen is een project in voorbereiding voor een complex van zes woningen aan de Weth. Van 
Doornweg. Voornaamste geplande ingrepen zijn isoleren, onderzoek naar en (indien aanwezig) 
verwijderen van asbest en verbeteren van mechanische ventilatie. In januari starten we met uitwerking 
van de plannen. Doel is eind 2021 dit plan in uitvoering te nemen. Voor 2021 is € 360.000 begroot.  
 
Bewustwording bewoners 
Voor het energiebewust maken van bewoners zetten we gratis besparingsadvies door een adviseur 
aan huis en een gratis energiebox in. Dit project wordt samen met de gemeente Stichtse Vecht 
gefinancierd, € 5.000. 
 
Doelstellingen renoveren en verduurzamen 2021 

 Gemiddelde EI 1,37 (label B).  

 We voorzien minimaal 55 woningen van zonnepanelen.  

 Renoveren/verduurzamen 114 appartementen ’t Heycop. 

 Weth. Van Doornweg: planvorming verduurzaming. 
 
 
Planmatig onderhoud 
 
Voor het planmatig onderhoud in 2021 is € 1.752.000 begroot voor Stichtse Vecht en Wijdemeren. Dit 
bedrag is lager dan andere jaren. Uit conditiemetingen blijkt niet zoveel gevelonderhoud noodzakelijk 
in 2021. In 2021  gaan we wel  een vaste partner  selecteren voor gevelonderhoud. Het totaalbedrag 
van € 1.752.000 is inclusief contractonderhoud, Kockengen (€ 517.000), vervangen 
keuken/badkamer/toilet (€ 432.000) en vervangen van twee vloeren (€ 60.000): 
 
Kockengen 
Wst. Kockengen heeft meerjarige afspraken met een onderhoudspartner gemaakt over het schilder- 
en gevelonderhoud. Conform deze afspraken worden in 2021 schilderwerkzaamheden aan diverse 
complexen uitgevoerd voor € 517.000. 
 
Hunthum 
In 2021 starten we bij de appartementen aan Hunthum in Loenen aan de Vecht met een pilot voor het 
planmatig renoveren van badkamers. Bij een positieve evaluatie wordt het beleid voor het vervangen 
van keukens, badkamers en toiletten (KBT) herzien en gaan we dit ook planmatig doen. In de 
begroting is uitgegaan van een positieve evaluatie, zodat we naast Hunthum nog meer KBT 
renovaties kunnen uitvoeren in 2021. In totaal 51 badkamers begroot voor € 432.000. 
 
Doelstellingen planmatig onderhoud 2021 

 Schilder- en gevelonderhoud Kockengen. 

 Pilot Hunthum: planmatige renovatie badkamers.  
 

Mutatie-, reparatieonderhoud en woningverbetering op maat 
 
In 2021 is het uitgangspunt 175 mutatiewoningen (Stichtse Vecht 120, Wijdemeren 30, Kockengen 
25). Voor het mutatieonderhoud in Stichtse Vecht en Wijdemeren begroten wij € 1.748.000, dat is in 
lijn met het begrote en gerealiseerde bedrag in 2020. Voor Kockengen begroten wij € 265.000. Totaal 
voor mutatieonderhoud is € 2.013.000 opgenomen. 
 
Uitgangspunt bij het aantal reparaties is 1.825 reparaties (incl. Kockengen) voor gemiddeld € 425 
(incl. vervolgonderhoud) per reparatie. Totaal is € 775.000 begroot voor reparatieonderhoud. 
 
Leegstand 
Samen met de onderhoudspartners hebben we als doel gesteld de totale leegstand terug te brengen 
naar gemiddeld vier kalenderweken in 2021 met een huurderving van maximaal 1,0%. 
Onderhoudsleegstand is gemiddeld maximaal drie kalenderweken in 2021. Doelstelling voor de 
gemiddelde verhuurleegstand is één kalenderweek. 
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Langer thuis 
In 2021 starten we met het langer thuiswonen geschikt maken van woningen bij mutatie. Doel is meer 
woningen levensloopbestendig maken. Zodat huurders in de woning kunnen blijven wonen, ook als 
hun mobiliteit afneemt. We doen dit door op de slaapverdieping een extra toilet te plaatsen. We gaan 
uit van 22 woningen per jaar, te realiseren bij mutatie en badkamerverbetering op verzoek.  
 
Serviceabonnement 
We hebben in 2020 vooronderzoek gedaan naar het serviceabonnement. Daaruit kwam een prijs die 
de HBO te hoog vindt. We onderzoeken in 2021 samen met de HBO de mogelijkheden. De uitkomst 
kan zijn dat we het serviceabonnement niet aanbieden, alleen bij nieuwe huurders of een gericht 
aanbod doen aan alle huurders. 
 
Doelstellingen mutatie-, reparatieonderhoud en woningverbetering op maat 2021 

 Huurderving door leegstand maximaal 1,0%. 

 Langer thuiswonen geschikt maken 22 woningen. 

 Onderzoek optimaal aanbod serviceabonnement samen met HBO. 
 
 
Samenvattend kunnen we de kosten van onderhoud, verbetering en nieuwbouw als volgt weergeven:  
 

 
 
Voor de indeling van de kosten van renovatie en verduurzaming naar onderhoud en investering 
volgen wij de aangepaste definities onderhoud en beheer RTIV (september 2019).  
 
 
 
                                

  

Onderhouds- Investeringen 

Onderhoud: kosten 2021 2021

Reparatie onderhoud 775.000

Mutatie onderhoud 2.013.000

Planmatig onderhoud - volgens MJOB 1.235.000

Planmatig onderhoud - Kockengen 517.000

Onderhoud-verbetering:

t Heijcop 3.529.000    3.231.000    

Vijverlaan

Wilhelminaweg (herbouw) 333.000       

Duurzaamheid Kockengen 360.000       

Duurzaamheid - zonnepanelen 250.000       

Moderniseringen op verzoek 50.000         

Nieuwbouw:

Domineeslaantje/Hortense kwartier 140.000       

Wilhelminastraat 2.061.000    

t Kockenest 371.000       

Schepersweg - Kanaalflatjes 670.000       

8.069.000 7.466.000
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4. Verbinden en samenwerken 
 
Hoofddoelen uit ondernemingsplan 2023 

 
Samenwerking met huurders 

 Vecht en Omstreken experimenteert met vormen van inspraak, overleg en communicatie en 
evalueren. Huurdersparticipatie is afgestemd op de wens van de huurders. 

 Vecht en Omstreken is in de buurten aanwezig. Zowel fysiek als via sociale media. 
 
Samenwerking in de gemeenten 

 Vecht en Omstreken heeft intensief contact in alle geledingen met de partijen - gemeenten, zorg, 
welzijn - die wonen voor onze huurders prettiger kunnen maken. 

 Nieuwe vraagstukken rond minder zelfredzame huurders lost Vecht en Omstreken samen met haar 
partners op en alles wat bedacht en geleerd is, wordt actief gedeeld en uitgewisseld. 

 
Top-opdrachtgever met kennispartners 

 Vecht en Omstreken is een regisserende opdrachtgever. Vecht en Omstreken voert regie over 
onderhoud, verduurzamen en (ver)bouwen: met onze ketenpartners borgt Vecht en Omstreken de 
kwaliteit, de planvorming, de uitvoering, de kennis en ervaringen.  

 Vecht en Omstreken deelt – haalt en brengt – kennis actief in haar zakelijke netwerk.  
 
 
4.1 Samenwerken met huurdersbelangenorganisatie en bewonerscommissies 
 
Samenwerken met onze huurders is één van onze prioriteiten. Dat kan op veel manieren. Met de HBO 
en bewonerscommissies werken we op gestructureerde wijze samen.  
 
HBO 
Vecht en Omstreken heeft in 2019 een huurdersbelangenorganisatie (HBO) opgericht. In 2021 wordt 
verder ingezet op het actief betrekken van de HBO bij beleidsontwikkeling en de introductie van 
nieuwe producten en diensten. En ook op het integreren van de huurdersbelangenorganisatie vanuit 
Kockengen. Daarnaast stimuleren wij zoveel mogelijk de bekendheid van de HBO onder onze 
huurders. Gezamenlijk bepalen we op welke thema’s de huurdersorganisatie betrokken wordt en 
waarop zij adviseren. Voor het opzetten, ondersteunen en opleiden van de leden wordt een bedrag 
van € 23.000 begroot.  
 
Bewonerscommissies  
Het traditionele overleg met de bewonerscommissies loopt terug. Gezien de toename van onze 
onderhoud- en renovatieprojecten, willen wij echter wel graag overleggen met afgevaardigde 
bewoners- of projectcommissies. Vecht en Omstreken wil in 2021 bij elk project samenwerken met 
actieve bewoners/projectcommissies die de huurders in een complex kunnen vertegenwoordigen. 
Voor onderstaande commissies is in totaal € 2.000 in de begroting gereserveerd: 

 Nieuwbouwproject Wilhelminastraat. 

 Project kanaalflatjes Schepersweg. 

 Renovatieproject ’t Heycop. 

 Pilot KBT Hunthum. 
 
 
4.2 Klanttevredenheid en communicatie  
 
Onze medewerkers hebben veelvuldig contact met huurders. Zij zijn onze oren en ogen in de buurt en 
in de wijk. We weten wat er leeft onder onze huurders en welke wensen en verwachtingen er zijn. 
Communicatie zetten we in om aan wensen te voldoen en verwachtingen te managen. We voorzien 
onze doelgroepen van tijdige, actuele, duidelijke informatie.  
 
Huurdersportaal 
We hebben een website met een uitgebreide kennisbank en vanaf eind 2020 ook een 
huurdersportaal. Hiermee maken we het mogelijk dat huurders hun woning- en huurgegevens digitaal 
op elke minuut van de dag kunnen raadplegen. Maar wij willen ook dat zij op elk gewenst moment 
digitaal een reparatieverzoek kunnen indienen. Hiervoor breiden wij ons huurdersportaal in 2021 
verder uit. Door dit te digitaliseren, denken wij meer tijd te hebben voor specifieke vragen van 
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huurders en hen maatwerk te kunnen bieden als dit nodig is. Daarnaast onderzoeken we in 2021 of 
het interessant is om een aantal selfservicescenario’s verder uit te werken met behulp van zaakgericht 
werken in ViewPoint (opgenomen onder bedrijfsvoering, 5.1).  
 
Huurderstevredenheid  
In 2021 laten we continu de huurderstevredenheid meten op verschillende processen en projecten 
(zoals mutatie, reparatie en renovatieprojecten). Waar nodig gebruiken we de resultaten van de 
enquêtes om processen bij te sturen en de tevredenheid positief te beïnvloeden. Wij zijn tevreden als 
we een gemiddeld cijfer 7 behalen voor de algemene huurderstevredenheid. 
 
Doelstellingen klanttevredenheid en communicatie 2021 

 Huurdersportaal functionaliteiten uitbreiden.  

 Huurders beoordelen onze dienstverlening gemiddeld ≥ 7. 
 
 
4.3 Samenwerking in de gemeenten 
 
Er is sprake van grote veranderingen op het gebied van wonen met zorg en welzijn. Vanuit het Rijk 
worden bewoners gestimuleerd (gedwongen) langer thuis te blijven wonen of uit te stromen en 
zelfstandig te (gaan) wonen. Dat heeft effect op (de bereikbaarheid van) het voorzieningenaanbod op 
woningniveau. We werken samen met de gemeenten om alle zaken rondom wonen zo goed mogelijk 
te laten verlopen. We rapporteren wel over de samenwerking in de gemeenten, maar kennen hier 
geen concrete doelstellingen aan toe. 
 
Buurtbemiddeling 
Het aantal aanvragen van huurders voor hulp van buurtbemiddeling neemt toe. Vecht en Omstreken 
betaalt een deel van de kosten. De kosten maken onderdeel uit van de begroting Leefbaarheid en 
Wonen en Zorg.  
 
Afdeling veiligheid 
Ook in 2021 werken we nauw samen met de afdeling veiligheid van Gemeente Stichtse Vecht als het 
gaat om ernstige woonoverlast. In het budget leefbaarheid is hier dekking voor opgenomen.  
 
Zorgplatform 

Vanuit het in 2020 opgerichte Zorgplatform willen we in 2021 minimaal één vraagstuk, knelpunt of 
actueel thema dat betrekking heeft op Wonen, Zorg en Welzijn uitwerken. We denken hierbij aan  
het gezamenlijk geven van input op de woonzorgvisie 2021 en/of het opstellen van initiatieven voor 
cluster- of gemengd wonen (denk aan bijvoorbeeld hofjes). 
  
Convenant  
In 2021 willen we een convenant afsluiten met de gemeente Stichtse Vecht en de corporaties om 
persoonsinformatie uit te wisselen gericht op de toewijzing en bij vermoeden van woonfraude. 
 

4.4 Top-opdrachtgever met kennispartners 
 
Vecht en Omstreken is een kleine (netwerk)organisatie die gebruik maakt van de kennis van de 
bedrijven waarmee zij actief samenwerkt en opdrachten aan geeft. Vecht en Omstreken ambieert niet 
om alle kennis zelf in huis te hebben, maar wenst ook gebruik te maken van de kennis uit de markt. 
Hierdoor kan Vecht en Omstreken de bedrijfslasten laag houden. Vanuit goed opdrachtgeverschap wil 
Vecht en Omstreken dit op een professionele en duurzame manier doen. 
 
Ontwikkelen tot vastgoedmanager 
In 2021 blijft Vecht en Omstreken de aansturing van het onderhoud professionaliseren. In het 
ondernemingsplan is verankerd dat Vecht en Omstreken haar vastgoeddoelen wil bereiken door 
middel van regisserend opdrachtgeverschap. In 2021 contracteren wij een ketenpartner voor het 
planmatig onderhoud. Voor opzetten van dit proces en juridische begeleiding begroten wij € 10.000. 
De uiteindelijke ontwikkeling tot vastgoedmanager vraagt van het team en de medewerkers een 
andere denkwijze. Voor advies, ondersteuning en onderzoek begroten we € 30.000.  
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In 2021 doorlopen wij met de onderhoudspartners voor mutatie- en reparatieonderhoud een roadmap 
om te zorgen dat deze nieuwe vorm van (samen)werken zich doorontwikkelt. Een concrete 
doelstelling voor 2021 is om het reparatieonderhoud af te kopen. 
 
Samenwerken met vaste partners zorgt ervoor dat prijzen niet per project aan de markt worden 
getoetst, we vragen immers niet onder meerdere aannemers uit. Om ervoor te zorgen dat de prijzen 
marktconform zijn, laten we de eenheidsprijzen jaarlijks toetsen door een kostendeskundige. Hiervoor 
begroten we in totaal € 22.000. Dit bedrag is inclusief onvoorzien advies.  
 
Accountant en fiscale adviseurs 
Voor onze jaarlijkse accountantscontrole maken we gebruik van Mazars. Voor reguliere 
accountantskosten begroten wij voor 2021 een bedrag van € 80.000. Extra werkzaamheden waar we 
in 2021 rekening mee houden komen voort uit de fusie: 

 Controle jaarrekening 2020 van Woningstichting Kockengen door accountant Q-concepts. 

 Benodigde afstemming tussen accountants voor controle gezamenlijke dVi. 

 Dossieroverdracht van Q-concepts aan Mazars 
 
Hoe soepel dit verloopt is voornamelijk afhankelijk van de mate waarin beide accountants in staat zijn 
goede afspraken te maken over (vooral) de controle van de dVi. Voor het extra werk houden wij 
rekening met een bedrag van € 50.000. Dit laatste bedrag nemen wij op onder de post fusiekosten. 
 
Ook maken we op regelmatige basis gebruik van de dienstverlening van Deloitte belastingadviseurs. 
Zij helpen ons voornamelijk op het gebied van vraagstukken rond de Vpb (vennootschapsbelasting). 
Dit loopt vanaf het opstellen van de taks clearance voor de jaarrekening tot de indiening en 
afwikkeling van de uiteindelijke Vpb-aangifte. Daarnaast is Deloitte een belangrijke kennispartner en 
adviseur voor Vecht en Omstreken in de discussies met de belastingdienst over afwaarderingen en 
projectmatige onderhoudskosten. Hoewel er in 2020 grote vorderingen zijn gemaakt met betrekking 
tot de afwikkeling van aangiftes over de afgelopen jaren is er tegelijkertijd een nieuwe, vooral 
principiële discussie ontstaan over de fiscale verwerking van renovatie- en verduurzamingsprojecten. 
Omdat hier risico’s aan zijn verbonden, moeten we onze keuzes degelijk onderbouwen. Voor 2021 
houden we rekening met: 

 Afwikkelen Vpb aangifte 2019, inclusief mogelijk bezwaar tegen eigen aangifte. 

 Opstellen taks clearance voor jaarrekening 2020. 

 Fiscale beoordeling projecten en overig onderhoud. 
. 
Ook de btw is een punt van aandacht, de wijze waarop we binnen de ketensamenwerking omgaan 
met de terug te vorderen btw en het al dan niet toepassen van de eigenbouwersregeling zijn hierbij 
belangrijke aandachtspunten. Hiervoor nemen we onder advisering derden € 3.000 op. 
 
Hiernaast speelt voor 2021 nog de fiscale afwikkeling van de fusie een rol, zoals het opstellen van de 
taks clearance voor de jaarrekening 2020 van Woningstichting Kockengen en de nodige fiscale 
afstemmingen en overdrachten. Voor het extra werk houden wij rekening met een bedrag van  
€ 25.000. Dit laatste bedrag nemen wij op onder de fusiekosten. 
 
In onderstaande opstelling zijn niet de kosten opgenomen die verband houden met de fusie, deze zijn 
opgenomen onder de post fusiekosten (5.3). 

 
 
De allocatie van deze kosten is als volgt (directe toerekening): 

 
 
 
 

Prognose Begroting

2020 2021

Accountantskosten (10) € 70.000 € 80.000

Kosten fiscale advisering acc.org. (10) € 75.000 € 73.000

€ 145.000 € 153.000

Begroting

2021

(10) Overige organisatiekosten € 153.000
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Advisering en overige diensten derden 
In 2021 maken we gebruik van externe adviseurs en specialisten voor verschillende beleids- en 
kennisvelden. Hiermee halen we kennis vanuit ons netwerk naar binnen.  
 

 
 

De allocatie van deze kosten is als volgt (directe toerekening): 

 
 
Doelstellingen kennispartners 2021 

 Contracteren ketenpartner planmatig onderhoud. 

 Reparatieonderhoud afkopen. 
 

  

Prognose Begroting

2020 2021

Juridische dienstverlening (1) € 15.000 € 30.000

Visitatie (10) € 5.750

Treasury (10) € 2.270

EPA opnames (2) € 80.000 € 50.000

Optimaliseren MJOB (2) € 40.000 € 15.000

Verbeteren processen Mut. en rep.onderhoud (2) € 6.500

Conditiemetingen (2) € 7.260

Onderzoeken brandveiligheid (2) € 25.000 € 20.000

Salarisverwerking (10) € 5.000 € 8.050

Milieu adviezen (2) € 5.000

Toetsing prijzenboek (2) € 7.500 € 21.780

Gebiedsvisie Eendracht (2) € 15.000

Energiebewust maken bewoners (1) € 5.000

Data asbest en teermastiek (2) € 6.050

OnderhoudNL (2) € 6.200

Atrivé dashboard Kockengen (1) € 5.000

Routekaart CO2 neutraal (Atriensis) (2) € 20.000 € 20.000

Taxateur (10) € 4.235 € 11.500

Woonruimteverdeling (1) € 4.000

Boodschappendienst (2) € 4.000 € 6.150

Klanttevredenheidsmetingen (1) € 8.500 € 8.500

VVE beheer (1) € 2.000 € 2.000

Diverse kosten (10) € 7.500 € 12.500

Stelpost advies, ondersteuning, onderzoek, etc.: (10) € 30.000

€ 231.755 € 290.490

Begroting

2021

(1) Verhuur en beheer € 54.500

(2) Onderhoud € 173.940

(10) Overige organisatiekosten € 62.050

€ 290.490
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5. Bedrijfsvoering 
 
Hoofddoelen uit ondernemingsplan 2023 
 
Bedrijfsprocessen helder en belegd 

 We hebben helder welke bedrijfsprocessen we zelf uitvoeren, in samenwerking doen of in regie 
laten uitvoeren door partners. 

 Digitale/online dienstverlening aan huurders is volledig mogelijk in 2020. Het contact met 
individuele huurders is digitaal als dat kan en persoonlijk als dat moet. Deze planning streven we 
ook na als het gaat om de digitale uitwisseling van gegevens met externe partijen. 

 Wij hoeven niet voorop te lopen, gebruiken liever beproefde manieren: wij zijn een slimme volger. 
 
Efficiënt, betrokken en professioneel 

 Wij willen groot genoeg zijn voor een efficiënte en professionele bedrijfsvoering en klein genoeg 
blijven om voor onze klanten en regionale partners dichtbij te blijven.  

 De bedrijfslasten zijn onder het gemiddelde van vergelijkbare corporaties. 
 
(Bij)sturen o.b.v. de juiste data 

 We zijn financieel solide en zoeken voortdurend naar manieren om onze ambities te realiseren 
binnen de regelgeving en normen van toezichthouders.  

 Wij maken periodiek scenario’s met slimme oplossingen en letten daarbij scherp op de kosten. 
 
 
5.1 Bedrijfsprocessen, informatie en automatisering  
 
Het is belangrijk dat onze bedrijfsprocessen soepel verlopen. We zijn continu aan het verbeteren. 
Digitalisering en procesverbetering hebben onze dagelijkse aandacht. 
 
Digitalisering  
Bij het realiseren van onze doelstellingen  voor verdere digitalisering en procesverbetering laten wij 
ons ondersteunen door SmartR. Samen met SmartR hebben we in 2020 een visie op I&A en een 
bijbehorend (meerjaren)programma opgesteld.  Zij ondersteunen ons ook op het gebied van 
functioneel ICT-beheer. Doelstellingen/taken SmartR (tot en met 2022): 

 We beschikken over een effectief opererend I&A. Daarvoor is in 2021 inzicht en grip op 
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, zijn we compliant aan 
geldende wet- en regelgeving en is er een goede ICT-beheerorganisatie ingericht. 

 Onze dienstverlening is 24/7 digitaal beschikbaar en onze bedrijfsvoering sluit daarop aan. 
Daarvoor is er vanaf 2021 een huurdersportaal en werken we met een app voor het verhuurproces. 

 We werken digitaal resultaatgericht samen met partners. Daarvoor is er vanaf 2021 een 
mogelijkheid voor huurders om eenvoudig en snel reparatieverzoeken online in te dienen. Inclusief 
effectieve gegevensuitwisseling hierover met de aannemers. 

 We beschikken over een adequate informatievoorziening. Daarvoor is in 2021 de kwaliteit van de 
data op orde en maken we gebruik van één bron (primaire systeem ViewPoint). 

 
In 2021 onderzoeken we of we een app kunnen invoeren om woningen digitaal op te leveren. Met 
behulp van een tablet wordt de woning dan digitaal opgenomen en de huurovereenkomst 
ondertekend. 
 
Procesverbetering  
De processen reparatieverzoeken, digitale facturering, aanmaningen, WOM (wonen op maat) en ZAV 
(zelf aangebrachte wijzigingen) worden in 2021 in teamverband bekeken en verbeterd, waarbij we 
indien aanwezig externe partnerbedrijven betrekken. Overbodige of dubbele werkzaamheden worden 
geëlimineerd en processen optimaal ingericht. 
 
In 2020 hebben we voor het mutatie- en reparatieonderhoud de basiskwaliteit geïntroduceerd. Het 
abonnementsgeld bedraagt € 1.900. Daarnaast begroten we zes sessies voor continu verbeteren,  
€ 4.600. 
 
System-to-system 
We standaardiseren de vaste inrichting van onze systemen zoveel mogelijk (woningtypes/ 
grootboekrekeningschema). We gebruiken hiervoor CORA/VERA standaarden. Dit is vooral van 
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belang voor standaard gegevensuitwisseling en assetmanagement. Gegevensuitwisseling met 
externe partijen. zoals aW, WSW en KvK vindt naar het zich nu laat aanzien met ingang van 2022 
(jaarrekening/dVi/dPi) volgens voorgeschreven standaarden system-to-system plaats. Hiervoor 
schaffen wij SBR-software aan, richten dit in en koppelen dit aan ons primaire systeem ViewPoint.  
 
Voor een groot gedeelte worden deze zaken, met ondersteuning van SmartR, binnen de eigen 
organisatie opgepakt. Deze kosten zijn onder inhuur opgenomen. De gevolgen voor het ICT-budget 
geven wij hieronder weer: 
 

 
 
 
De totaal begrote kosten voor ICT komen hiermee voor 2020 uit op: 

 

De allocatie van deze kosten is als volgt (indirecte toerekening):  

 

Doelstellingen bedrijfsprocessen 2021 

 Digitalisering: app voor opleveren.  

 Procesverbetering: reparatieverzoeken, digitale facturering, aanmaningen, WOM en ZAV. 

 System-to-system gegevensuitwisseling. 
 
 
5.2 Efficiënt, betrokken en professioneel (fusie en samenwerking)  
 
Wij streven naar groei van onze organisatie in aantal verhuurbare eenheden, zodat Vecht en 
Omstreken een volwaardige volkshuisvestelijke rol kan blijven spelen in de regio. Fusie en 
samenwerking met de kleine corporaties in ons werkgebied helpt ons om de organisatie verder te 
professionaliseren.  
 
Fusie met Woningstichting Kockengen 
Per 1 januari 2021 fuseren wij met Woningstichting Kockengen. Na de fusiedatum zorgen we voor: 

 Samenvoegen van personeel.  

 Beleid afstemmen en waar mogelijk gelijktrekken.  

 Werkprocessen, systemen en rapportages van V&O implementeren in Kockengen.  

Eenmalig Jaarlijks

Zaakgericht werken € 41.000 € 17.100

Huurdersportaal € 6.900

Digitale oplevering woningen € 17.000 € 3.100

SBR rapportage € 20.000 € 5.000

Office 365 € 20.000 € 5.500

€ 98.000 € 37.600

Prognose Begroting

2020 2021

Software en licenties € 190.000 € 220.400

Extra 2021 € 37.600

Consultancy e.d. € 169.000 € 140.000

Extra 2021 € 98.000

€ 359.000 € 496.000

Begroting

2021

(1) Verhuur en beheer 33% € 188.138

(2) Onderhoud 35% € 155.571

(6) Verkoop 1,5% € 7.029

(8) Overige activiteiten 3,2% € 9.137

(10) Overige organisatiekosten 27,3% € 136.125

€ 496.000
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 Data en gegevens van Kockengen in de systemen van V&O opnemen.  

 Ontbrekende data en gegevens Kockengen genereren en opnemen in systemen van V&O. 

 Papieren dossiers digitaliseren.  

 Jaarrekening Kockengen opstellen. 

 Accountants en fiscalisten dossiers afstemmen en overdragen.  
 

De specificatie van de fusiekosten is als volgt: 

 
 
De allocatie van de fusiekosten is: 
 

 
Samenwerking met Woningstichting Wuta 
We continueren de financiële en technische ondersteuning voor Woningstichting Wuta. De diverse 
vergoedingen die we ontvangen zijn als volgt te specificeren: 

 
 
De allocatie van deze vergoedingen is als volgt (directe toerekening): 

 
  

Prognose Begroting

2020 2021

Procesbegeleiding Atrivé € 25.000

Projectbegeleiding samenvoeging € 25.000

Systeemconversie (Itris / NCCW / NEH) € 30.000

Fiscale afstemming € 10.000

Naamswijziging € 25.000

Overige kosten € 10.000 € 35.000

Accountantskosten € 50.000

Fiscale afstemming € 25.000

€ 125.000 € 110.000

Begroting

2021

(8) Overige activiteiten € 110.000

€ 110.000

Prognose Begroting

2020 2021

Collegiale adm. en techn. ondersteuning € 68.000 € 43.000

Opstelplaatsen zendmasten € 7.700 € 8.000

Diverse opbrengsten 33.000

€ 75.700 € 84.000

Begroting

2021

(8) Overige activiteiten € 84.000

€ 84.000
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De overige kosten die verband houden met de bedrijfsvoering bestaan uit: 

 

Met uitzondering van de kosten voor de raad van commissarissen en de kosten van planontwikkeling 

worden al deze kosten vooral indirect toegerekend. De allocatie is als volgt: 

  

Doelstelling fusie 2021 

 Fusieorganisaties zijn op alle aspecten geïntegreerd. 
 
 
5.3 Juiste data  
 
De betrouwbaarheid en volledigheid van data in systemen is erg belangrijk. Vecht en Omstreken 
stuurt op basis van deze data. Een belangrijke pijler voor de vastgoedstrategie is de betrouwbaarheid 
en volledigheid van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), conditiemetingen van de complexen 
en data in de woningcartotheek. Deze actiepunten zijn van groot belang en vragen aandacht. Omdat 
ze integraal onderdeel uitmaken van onze werkzaamheden, zijn er geen specifieke doelstellingen 
benoemd. Uiteraard rapporteren we wel hierover. 
 
Kockengen  
We zorgen voor volledige en juiste data van Kockengen in onze systemen. Hiervoor hebben we  
€ 15.000 begroot. Daarnaast passen we de periodieke managementrapportages vanuit onze 
systemen hierop aan.  
 
Audits  
Om dit te waarborgen en checken voeren we regelmatig audits uit op diverse processen en 
bijbehorende data. Sinds 2018 is er een onafhankelijke controller die de audits uitvoert. Hij geeft een 
oordeel en advies over de processen welke ge-audit zijn. Vecht en Omstreken implementeert de 
adviezen en aanbevelingen (voor zover mogelijk en passend). Voor 2021 continueert Vecht en 
Omstreken de samenwerking met de externe controller. Deze voert, mede op aangeven van de raad 
van commissarissen, een aantal audits uit. 

Prognose Begroting

2020 2021

Overige personeelskosten € 132.550 € 149.700

Kosten RvC (10) € 69.893 € 74.000

Huisvestingskosten € 68.100 € 80.700

Kantoorkosten € 86.500 € 109.000

Planontwikkeling (5) € 35.000 € 35.000

Bankkosten € 21.000 € 23.500

Contributies en bijdragen € 73.062 € 76.400

Overige kosten € 55.000 € 99.000

€ 541.105 € 647.300

Begroting

2021

(1) Verhuur en beheer € 212.738

(2) Onderhoud € 106.453

(3) Servicecontracten € 15.000

(4) Overige exploitatielasten € 25.000

(5) Waardeveranderingen € 35.000

(6) Verkoop € 6.910

(8) Overige actviteiten € 6.253

(9) Financiële baten en lasten € 14.500

(10) Overige organisatiekosten € 225.446

€ 647.300
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6. Organisatieontwikkeling 
 

Hoofddoelen uit ondernemingsplan 2023 
 
Scherp op ontwikkelingen in het netwerk 

 Alle medewerkers bouwen en onderhouden een uitgebreid netwerk in hun vakgebied. 

 We ondersteunen elkaar in onze blik naar buiten. 
 
Lerend en dynamisch 

 Managers en medewerkers nemen initiatief en zorgen er voor dat zij kunnen meebewegen met 
ontwikkelingen en klantvragen. Niemand is bij ons ooit klaar met leren. 

 
Zichtbaar en betrokken 

 Iedere medewerker weet hoe hij of zij bijdraagt aan de zichtbaarheid en betrokkenheid van Vecht 
en Omstreken. 

 
 
6.1 Medewerkers 
 
Vecht en Omstreken kan niet zonder haar medewerkers. Uitgedrukt in aantallen medewerkers en 
vertaald naar fte’s is de organisatie van Vecht en Omstreken in 2021 als volgt opgebouwd: 
 

In aantal In fte

Directie / Staf 4 3,06

Afdeling Financiën 3 2,89

Afdeling Wonen 11 8,31

Afdeling Vastgoed 7 6,89

25 21,15  
 

 
 
De allocatie van deze kosten is als volgt (directe toerekening): 

 
 
  

Prognose Begroting

2020 2021

Bruto salarissen € 1.160.000 € 1.270.000

Pensioenpremie werkgever € 202.400 € 229.000

Premies SV werkgever € 177.600 € 203.000

€ 1.540.000 € 1.702.000

Begroting

2021

(1) Verhuur en beheer (afd. Wonen) € 581.000

(2) Onderhoud (afd. Vastgoed) € 524.000

(6) Verkoop € 23.000

(8) Overige activiteiten € 36.000

(10) Overige organisatiekosten (afd. Dir. & Financiën) € 538.000

€ 1.702.000
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Naast het continueren van de inhuur van personeel waar het specialistische functies betreft 
verwachten wij dat er in 2021 extra inzet nodig is op de afdeling Wonen. De volledige inzet voor 2021 
is als volgt begroot:  

 
De allocatie van deze kosten is als volgt (directe toerekening): 

 
Hiernaast wordt op diverse onderdelen gebruik gemaakt van adviseurs en andere dienstverlening 
door derden. Zie hiervoor paragraaf 4.4. 
 
Arbeidsmarkt  
Om in de toekomst interessant te zijn als werkgever voor professionals willen we meer laten zien wie 
we zijn, waar we voor staan en waarom ons werk belangrijk is. In 2021 willen we LinkedIn hier 
actiever voor inzetten en een groter bereik creëren. Het aantal volgers is nu 367. 
 
Doelstelling arbeidsmarkt 2021 

 Zichtbaarder zijn en groter bereik via LinkedIn. 
 
 
6.2 Lerend, dynamisch en scherp op ontwikkelingen 

 
Voor het presteren van de organisatie is het van belang dat zij beschikt over passende, vitale en 
energieke medewerkers die leergierig zijn en zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dit te 
bereiken zetten zowel werkgever als medewerker zich actief in. Medewerkers worden gestimuleerd 
om te blijven leren en ontwikkelen. Hiervoor is persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. Aan het begin 
van het jaar worden door elke medewerker persoonlijke leerdoelen vastgesteld. Deze doelen worden 
gedurende het jaar besproken met de manager, indien nodig bijgestuurd en aan het einde van het jaar 
beoordeeld.  
 
Ontwikkeling medewerkers en teams 
Het is van belang dat medewerkers in contact staan met de belangrijkste belanghebbenden in het 
netwerk van de organisatie. We zijn aangesloten bij meerdere samenwerkingsverbanden, zoals RWU, 
Platform Woningcorporaties Gooi en Vechtstreek, KLIMMR en CorporatieNL. En we zijn lid van 
branchevereniging Aedes. Dit geeft de medewerkers mogelijkheden om interessante events, seminars 
en trainingen te volgen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Bovendien werken we steeds 
meer samen met andere woningcorporaties. 

 
Alle teams gaan afzonderlijk bij een andere corporatie een kijkje in de keuken nemen. Doel van deze 
sessies is uitwisseling van kennis en werkafspraken.  
 
Doelstelling lerend, dynamisch en scherp op ontwikkelingen 2021 

 Medewerkers en teams ontwikkelen zich door trainingen, seminars, opleidingen en kennissessies. 
  

Prognose Begroting

2020 2021

Business controller (10) € 26.000 € 30.000

Financiën (10) € 45.000 € 45.000

ICT (10) € 95.840 € 111.000

Verhuur (1) € 98.000

Wijkbeheer (8) € 13.000 € 13.000

HR (10) € 42.000 € 30.000

€ 221.840 € 327.000

Begroting

2021

(1) Verhuur en beheer € 98.000

(2) Onderhoud € 0

(8) Overige activiteiten € 13.000

(10) Overige organisatiekosten € 216.000

€ 327.000
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6.3 Toekomst van de organisatie 
 
Het afgelopen jaar zijn we als organisatie door corona gedwongen overgestapt op een nieuwe manier 
van werken. We werken met minder mensen op kantoor en we hebben meer digitaal en telefonisch 
contact met elkaar. Voor de toekomst willen we bekijken op welke wijze we de voordelen hiervan 
kunnen continueren. In 2021 gaan we daarom onderzoeken hoe en op welke wijze we als organisatie 
willen werken (online & fysiek, thuis & op kantoor), terwijl we daarbij altijd onze dienstverlening blijven 
garanderen. Dat alles op een toekomstbestendige manier. Bijkomende vraag is dan ook hoe we onze 
kantoren zo efficiënt mogelijk inrichten en wat er nodig is om de nieuwe, hybride vorm van werken 
vanuit huis en op kantoor zo goed mogelijk te faciliteren. 
 
Doelstelling toekomst organisatie 2021 

 Onderzoek optimaal werken op toekomstbestendige wijze. 
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7. Financieel beleid 
 
 
7.1 Inleiding en actualiteiten 
 
Verduurzaming, betaalbaarheid en financiële continuïteit staan centraal in onze strategische 
overwegingen. We zien het als een enorme uitdaging om de doelstelling voor 2050 (klimaatneutraal) 
te halen. Waarbij het bezit in de toekomst aansluit op de vraag, we de huren betaalbaar houden en we 
ook nog eens financieel gezond blijven. 
 
In 2019 stelden wij, als verdere uitwerking van ons ondernemingsplan Route ‘23 onze Duurzame 
Vastgoedstrategie 2019-2040 op. Deze duurzame vastgoedstrategie is in lijn met vigerende 
prestatieafspraken, gemeentelijke woonvisie en actuele woningmarktonderzoeken, waarbij ambitie en 
temporisering passen binnen de financiële mogelijkheden. Dit heeft geleid tot de uiteindelijke 
strategie, waar wij in deze begroting aan refereren en waar wij ook rekening mee houden in onze 
financiële prognoses. 
 
Opzet begroting 

Wij houden in deze begroting rekening met de aangepaste definities voor onderhoud en beheer, zoals 
in september 2019 vastgelegd in de gewijzigde RTIV. Vanuit de categorale opzet rekenen we conform 
deze voorschriften onze kosten toe aan de diverse activiteiten volgens het functionele model. Deze 
activiteiten zijn: 
 

 Exploitatie vastgoedportefeuille, waaronder verhuur/beheer (1) en onderhoud (2) 

 Servicecontracten (3) 

 Overige exploitatielasten (4) 

 Waardeveranderingen (5) 

 Verkoop vastgoedportefeuille (6) 

 Leefbaarheid (7) 

 Overige activiteiten (8) 

 Financiële baten en lasten (9) 

 Overige organisatiekosten (10) 

 
Een gedeelte van de kosten wordt direct toegerekend. Andere kosten (zoals overige 
personeelskosten, huisvesting, kosten van ICT, overige kantoorkosten) worden indirect toegerekend. 
 
Verder in dit stuk wordt bij de vergelijking van gegevens voor het jaar 2020 uitgegaan van de situatie 
vóór fusie. Voor het begrotingsjaar en de jaren daarna is rekening gehouden met de gevolgen van de 
fusie.  
 
7.2 Corona 
 
Het coronavirus heeft grote impact op het dagelijks leven en de economie. Dus ook op onze huurders 
en op Vecht en Omstreken. Het is hoogst onzeker wanneer het dagelijks leven teruggaat naar 
normaal. Dit brengt onzekerheden en risico’s met zich mee voor begroting en jaarplan 2021. Deze 
risico’s betreffen: 

 Continuïteit van wonen en impact op huurstromen. 

 Stabiliteit van financiële markten om financiering aan te trekken. 

 Waardevastheid van het vastgoed. 

 Mogelijkheid om de dagelijkse dienstverlening te continueren. 

 Realisatie van projecten. 
 
Per risico wordt hieronder beschreven hoe we hier in de begroting mee omgaan. 
 
Continuïteit van wonen en impact op huurstromen 
We verwachten dat in 2021 meer huurders in financiële problemen komen. Als dat zo is, willen wij ons 
maximaal inspannen om te zoeken naar een maatwerkoplossing. Want wij zoeken met onze partners 
voortdurend naar oplossingen om prettig wonen mogelijk te maken. Dat zal vaak resulteren in 
uitgestelde betalingen of verlaging van de huur. Ook kan het leiden tot meer huuropzeggingen. 
Ondanks dat de huurstromen omvangrijk en goed gespreid zijn, hebben we in de begroting een extra 
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buffer ingebouwd voor huurderving en mutatiekosten. Onze doelstelling is een maximale huurderving 
van 0,7%. In onze financiële doorrekeningen houden wij veiligheidshalve 1% aan. 
 
Aantrekken financiering, liquiditeitsrisico 
Op dit moment bieden de sectorbanken nog voldoende liquiditeit tegen goede voorwaarden. Het blijft 
lastig in te schatten, maar onze adviseurs verwachten dat komend jaar hierin geen grote 
verschuivingen plaatsvinden. Dit is deels te danken aan de Europese Centrale Bank (ECB), die snel 
en stevig in de bres sprong met een opkoopprogramma. Door voor € 1.350 miljard aan staatsleningen 
op te kopen, moeten leningen beschikbaar en betaalbaar blijven. Ook mogen banken in Europa van 
de ECB hun schulden iets verhogen. Ook is de Europese Unie tot een akkoord gekomen over de 
volgende meerjarenbegroting (2021-2027). In dat akkoord zit ook een coronaherstelfonds van € 750 
miljard, gekoppeld aan structurele hervormingen in de lidstaten. Dit maakt dat wij in onze begroting 
geen beheersmaatregelen op dit punt hebben ingerekend. 
 
Waardevastheid van het vastgoed 
Het onroerend goed van Vecht en Omstreken is courant en waardevast. Onze financiële ratio's zijn 
goed en we hebben een buffer. Mocht er waardedaling optreden (wat we niet in extreme mate 
verwachten), dan kunnen wij dit goed opvangen. Wij nemen in de begroting hier geen extra 
beheersmaatregelen op. 
 
Dagelijkse dienstverlening 
Tijdens de coronacrisis is het aantal overlastzaken meer dan verdubbeld. Door de grote hoeveelheid 
meldingen werd de afhandelingstermijn niet gehaald, hetgeen tot herhaalvragen en ontevredenheid 
leidde. Na de versoepeling van de lockdown nam het aantal overlastklachten af. Echter, op het 
moment van schrijven van deze begroting neemt het aantal coronabesmettingen fors toe en worden 
de maatregelen verscherpt. De verwachting is dat de tweede golf vanwege de winterperiode langere 
tijd zal aanhouden. In de begroting hebben we extra budget opgenomen voor een woonconsulent. 
 
Realisatie projecten 
We nemen geen separaat budget op voor projecten. De mogelijke totale impact van corona maken we 
inzichtelijk via scenarioberekeningen. 
 
7.3 Sturen op Liquiditeit 
 
Sturing op kasstromen is voor ons enorm belangrijk. Op basis van de geprognosticeerde kasstromen 
bepalen we wat wij intern (vanuit operationele kasstromen of bijvoorbeeld verkopen) kunnen 
financieren en wat wij extern dienen aan te trekken.  
 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeelt de toekomstige kasstromen vóór afgifte 
van de borgstellingverklaring voor de komende jaren en bepaalt daarmee de maximaal aan te trekken 
externe financiering onder borging van het WSW. Het WSW hanteert hiervoor de Interest Coverage 
Ratio (ICR). Deze ICR meet in hoeverre wij in staat zijn onze rente-uitgaven op vreemd vermogen te 
voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten. Hiervoor delen we de kasstroom uit operationele 
activiteiten (excl. rente-uitgaven en ontvangen rente) door de rente-uitgaven. Intern hanteren we 
veiligheidshalve een minimum van 1,6 (WSW norm 1,4). Voor het begrotingsjaar houden we een 
minimum aan van 2. Dan hebben we het  over een surplus van  circa € 1 miljoen ten opzichte van de 
minimale WSW norm, dit houden wij vooral aan om verschuivingen in betaalmomenten op te vangen.  

 

 
Ontwikkeling ICR (bedragen x € 1.000) 
 

V&O 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operationele activiteiten 1.649        2.375        2.905        1.670        3.172        2.889        

Rente uitgaven -1.698       -1.583       -1.199       -1.147       -1.141       -1.107       

Ontvangen rente 162           -            -            -            -            1               

Gecorrigeerde op.kasstroom 113           792           1.706        523           2.031        1.783        

Rente uitgaven -1.698       -1.583       -1.199       -1.147       -1.141       -1.107       

ICR 2,0            2,5            3,4            2,5            3,8            3,6            



25 

 

De mate waarin we erop kunnen vertrouwen dat de werkelijke kasstromen overeenkomen met de 
geprognosticeerde kasstromen is voor de korte termijn vooral afhankelijk van de daadwerkelijke 
realisatie van beoogde (des)investeringen. Hierbij worden, op grond van gewijzigde regelgeving, de 
kosten van renovatie- en verduurzamingstrajecten gedeeltelijk aangemerkt als onderhoud (en 
daarmee vallen deze onder de operationele kosten). Bovendien hebben de verhuurderheffing en de 
Vpb grote invloed op de kastromen. Jaarlijks hebben we het dan over een slordige € 4,5 miljoen aan 
uitgaven, waarbij vooral de Vpb-uitgaven flink kunnen fluctueren. Dit heeft enerzijds te maken met de 
realisatie van renovatie en verduurzamingsprojecten, maar het komt ook door discussies met de 
belastingdienst over standpunten met betrekking tot afwaarderingen en (toekomstige) projectmatige 
onderhoudskosten. Uitkomsten kunnen leiden tot materiële verschillen in de uitgaven ten opzichte van 
onze begroting.  
 
Inmiddels zijn er eerder dit jaar wel definitieve afspraken gemaakt over in het verleden door ons 
toegepaste afwaarderingen, deze zijn vastgelegd in een VSO. Volgend op deze afspraken verwachten 
wij in ieder geval voor eind 2020 de jaren 2016, 2017 en 2018 definitief met de belastingdienst te 
hebben afgewikkeld. 
 
Inmiddels loopt er een volgende discussie met de belastingdienst. Deze gaat over de fiscale 
verwerking van het renovatieproject Schepersweg. Voor dit project hebben wij in 2019 besloten in 
vooroverleg met de belastingdienst te gaan over het deel van de projectkosten wat in mindering kan 
worden gebracht op het fiscaal resultaat (het onderhoudsdeel). Wij zijn van mening dat dit project 
fiscaal gezien grotendeels als onderhoud kan worden gekwalificeerd, de belastingdienst is van mening 
dat dit slechts een klein gedeelte betreft. De uitkomsten van deze discussie kunnen negatieve 
gevolgen hebben voor de afdrachten Vpb. Bovendien heeft dit niet alleen invloed op het project 
Schepersweg, maar zal dit ook gevolgen hebben voor de kasstromen gerelateerd aan toekomstige 
vergelijkbare projecten en hiermee uiteindelijk op de uitvoering van onze duurzame vastgoedstrategie. 
We hebben aanvullend op deze begroting een scenario ingerekend met hierin de mogelijke invloed op 
onze financiële positie. 
 
7.4 Sturing op vermogensstructuur 
 
Hoewel woningcorporaties relatief veel gebruik maken van vreemd vermogen, dient de corporatie over 
voldoende eigen vermogen te beschikken om risico’s af te kunnen dekken en om financiering aan te 
kunnen trekken. Voor geldgevers is het van belang in hoeverre het vastgoed is gefinancierd met 
vreemd vermogen. De manier van waarderen van het vastgoed is belangrijk bij het bepalen van de 
solvabiliteit, de Loan to Value en de dekkingsratio.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen per einde 
boekjaar weer. De ontwikkeling van deze solvabiliteit is sterk afhankelijk van de waardering van het 
vastgoed. Een stijging of daling van de waarde van het vastgoed komt immers direct tot uiting in het 
eigen vermogen. In onze jaarrekening waarderen wij ons bezit tegen marktwaarde.  
 
In plaats van het berekenen van de solvabiliteit op basis van deze marktwaarde wordt, ook door het 
WSW, meer belang gehecht aan een solvabiliteitscijfer wat is gebaseerd op waardering tegen 
beleidswaarde. Dit omdat de kasstromen die ten grondslag liggen aan de beleidswaarde meer 
conform het exploitatiemodel (meerjarenbegroting) van de woningcorporatie zijn en de beleidswaarde 
uitgaat van het door-exploiteren van het vastgoed. Het WSW stelt hierbij dat de solvabiliteit op basis 
van beleidswaarde minimaal 15% dient te zijn. Intern hanteren wij een solvabiliteitseis van 20%. 
 
De verwachte ontwikkeling van de solvabiliteit (tegen beleidswaarde) is als volgt: 

 
Ontwikkeling solvabiliteit obv beleidswaarde (bedragen x € 1.000) 
 
  

V&O 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eigen vermogen 98.260      105.314    99.963      91.432      86.123      81.363      

Totaal vermogen 163.344    182.965 185.720 186.494 188.755 191.426

Solvabiliteit 60,2% 57,6% 53,8% 49,0% 45,6% 42,5%
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Loan to Value (LtV) 
De LtV geeft weer in welke mate de vastgoedportefeuille is gefinancierd met vreemd vermogen. Ook 
hier is de manier waarop het vastgoed wordt gewaardeerd van belang bij de berekening van dit 
kengetal. Uit een hogere waardering van het vastgoed volgt automatisch een lagere LtV. Het WSW 
hecht ook hier meer belang aan een LtV die is berekend op basis van waardering tegen 
beleidswaarde en gaat hierbij uit van een maximum van 85%. Zelf hanteren wij een norm van 80%. 
 
De verwachte ontwikkeling van de Loan to Value (tegen beleidswaarde) is als volgt: 

 
Ontwikkeling LtV obv beleidswaarde (bedragen x € 1.000) 
 
Dekkingsratio 
Het WSW moet haar positie in geval van een mogelijk omvallen van de corporatie veilig kunnen 
stellen. In dergelijke gevallen moet het WSW terug kunnen vallen op een bepaalde zekerheid/ 
onderpand. Dit onderpand heeft een bepaalde waarde bij gedwongen verkoop. De dekkingsratio meet 
de zekerheidswaarde van het onderpand in relatie tot de waarde van de uitstaande schulden. Oftewel 
de verhouding tussen de onderpandwaarde van bij het WSW ingezet onderpand en het schuldrestant 
van door het WSW geborgde leningen. Hierbij is de onderpandwaarde de marktwaarde van bij het 
WSW ingezet onderpand. Het WSW stelt hiervoor als norm dat de onderpandwaarde voor maximaal 
70% met door het WSW geborgde leningen mag worden gefinancierd. Intern hanteren we een norm 
van 65%. 
 

 
Ontwikkeling Dekkingsratio (bedragen x € 1.000) 
 
7.5 Parameters in deze begroting 
 
We kiezen ervoor de parameters die wij in deze begroting en in onze exploitatieprognoses hanteren 
zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de parameters die het WSW en de Autoriteit woningcorporaties 
(verder: Aw) hanteren. Wij zien geen redenen om hiervan in onze begroting af te wijken.  
 

 
Parameters begroting 2021 

 
 
  

V&O 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Leningenportefeuille 53.375      65.008      74.207      81.961      84.686      87.083      

Vastgoed in exploitatie 149.142    169.311    170.138    173.672    175.982    178.690    

Loan to Value 35,8% 38,4% 43,6% 47,2% 48,1% 48,7%

V&O 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Leningenportefeuille 53.375      65.008      74.207      81.961      84.686      87.083      

Marktwaarde 426.433    493.336    498.531    512.132    521.595    533.121    

Dekkingsratio 12,5% 13,2% 14,9% 16,0% 16,2% 16,3%

2021 2022 2023 2024 2025

Huurstijging 1,10% 1,30% 1,00% 1,00% 1,50%

Huurderving 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Prijsinflatie 1,30% 1,00% 1,00% 1,50% 2,00%

Loonstijging 1,40% 1,90% 1,90% 1,90% 2,50%

Bouwkosten stijging 3,00% 2,50% 2,00% 2,00% 2,50%

Leegwaardestijging 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Rente leningen o/g 0,55% 0,55% 0,95% 1,25% 1,60%

Saneringsheffing % huur 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Grondslag verhuurd.heff. 0,562% 0,563% 0,537% 0,530% 0,538%

Obligo WSW 0,041% 0,036% 0,027% 0,021% 0,035%

Aantal nieuwbouw 20             18             57             20             10             

Aantal verkopen 6               6               6               6               6               

Aantal sloop -            15             -            12             -            
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7.6 Investerings- en financieringsbegroting 
 
Uit de investerings- en financieringsbegroting valt op te maken waar de middelen die het komende 
jaar binnenkomen aan worden besteed en wat er eventueel aan extra middelen aangetrokken moet 
worden. Hiervoor brengen we een onderverdeling aan in operationele kasstromen, kasstromen vanuit 
(des)investeringen en kasstromen vanuit financieringsactiviteiten.  
 

 
Ontwikkeling kasstromen (bedragen x € 1.000) 

 
De operationele kasstromen houden verband met de werkzaamheden die tot het normale beheer 
behoren, zoals de inkomsten uit huurontvangsten en de uitgaven voor bijvoorbeeld onderhoud, 
beheerkosten, rente en vennootschapsbelasting.  
 
De inkomende kasstromen vanuit (des)investeringen hebben betrekking op de verkoop van zes 
huurwoningen. Uitgaande kasstromen gedurende de komende vijf jaar betreffen voornamelijk 
nieuwbouwprojecten, renovaties/verbeteringen en verduurzaming. Per saldo verwachten wij per eind 
2025 een toename van het bezit met 68 huurwoningen. 

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025

Operationele activiteiten

Inkomsten 19.151      22.233       22.670    23.119    23.838    24.328    

Uitgaven -17.502     -19.858      -19.765  -21.449  -20.666  -21.439  

Operationele kasstroom 1.649        2.375         2.905      1.670      3.172      2.889      

(Des-) Investeringen

Inkomsten

Verkoop woningen 1.312        1.579         1.660      1.826      1.730      1.824      

Uitgaven

Nieuwbouw

Domineeslaantje -1.260       -140           -         -         -         -         

Wilhelminastraat -363          -2.061        -         -         -         -         

Kockenest -            -371           -3.558    -         -         -         

Dudok de Witstraat -            -             -         -         -4.943    -         

Schepersweg -79            -670           -6.542    -6.500    -         -         

Albrechtlaan -            -             -         -         -         -         

v.Troostwijkplein -            -             -         -         -         -         

Onbenoemd -            -             -         -         -         -2.533    

Onbenoemd -            -             -         -         -         -1.204    

Verbeteringen

Heycop (48%) -552          -3.231        -         -         -         -         

Schepersweg (31%) -1.160       -             -         -         -         -         

Vijverlaan (50%) -            -             -970       -         -         -         

Julianaweg (50%) -            -             -         -2.197    -         -         

Wilhelminaweg (herbouw) -            -333           -867       

Wilhelminaweg (50%) -            -1.938    -         -         

Bischopswater (50%) -            -             -1.121    -         -         -         

Schepersweg (50%) -            -             -         -         -2.332    -         

Amstellaan e.o. (50%) -            -             -         -         -         -2.251    

Schakel (50%) -            -             -         -         -         -764       

   Kockengen -360           -266       -246       -251       -258       

Zonnepanelen -175          -250           -340       -269       -         -         

Na-investeringen op verzoek -50            -50             -50         -50         -50         -50         

Investeringen aktiva tdv -50            -50             -50         -50         -50         -50         

(Des-) investeringskasstroom -2.377      -5.937       -12.104  -9.424    -5.896    -5.286    

Financieringen

Inkomsten 4.000        12.849       12.300    11.832    5.885      5.719      

Uitgaven -5.277       -10.213      -3.101    -4.078    -3.161    -3.322    

Financieringskastroom -1.277      2.636        9.199     7.754     2.724     2.397     

Mutatie liquide middelen -2.005       -926           -         -         -         -         

Prognose 

V&O 2020
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Onder de financieringsactiviteiten hebben de inkomsten betrekking op (geprognosticeerde) nieuwe 
leningen. Uitgaande kasstromen betreffen de verschuldigde aflossingen op de leningenportefeuille. De 
aflossingen zijn het komend jaar met € 10,2 miljoen relatief hoog. Dit samenspel van factoren leidt 
ertoe dat we het komend jaar voor een behoorlijk bedrag aan externe financiering dienen aan te 
trekken, in 2021 is er € 12,8 miljoen nodig. Hierbij gaan wij ervan uit dat er voor de bedrijfsvoering 
minimaal € 2,0 miljoen aan vrije liquide middelen nodig is. 
 
7.7 Treasuryjaarplan 
 
Vecht en Omstreken stelt zich als doel om de financiering zo optimaal mogelijk in te richten. Optimale 
financiering kan pas ontstaan als de financieringsstrategie en de vastgoedstrategie op elkaar zijn 
afgestemd. De vastgoedstrategie wordt bij Vecht en Omstreken vastgesteld in het strategisch 
voorraadbeleid dat periodiek wordt geactualiseerd. Onderstaand is, op basis van de begroting 2021, 
het verloop van de huidige portefeuille en de toekomstige financieringsbehoefte weergegeven: 
 

 
(bedragen x 1.000) 

 
Voor Vecht en Omstreken is het waarborgen van de financiële continuïteit van groot belang. Ook in 
tijden van ‘zwaar weer’, wil Vecht en Omstreken haar volkshuisvestelijke taken naar behoren kunnen 
blijven uitvoeren en aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen. De beschikbaarheid van 
financiering is hierbij essentieel. De weg naar financiering loopt via het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW). Alhoewel wij van mening zijn dat de normen van onze externe toezichthouders 
voldoende ruim zijn om het belang van de continuïteit te borgen in de bestuurlijke afwegingen omtrent 
voorgenomen activiteiten hanteren wij toch als extra veiligheid een risicobuffer bovenop de normen 
van het WSW.  
 
Risico’s en voorwaarden 
De financiële ratio’s zijn vastgelegd in ons financieel statuut en worden beoordeeld op basis van 
realisatie en op basis van prognose. De ratio’s moeten aan (al eerder genoemde) minimale eisen 
voldoen. Portefeuillerisico’s zijn onderdeel van de ‘Business risks’ van het WSW, maar worden 
daarnaast door Vecht en Omstreken als individueel risico beoordeeld. Wij onderscheiden de volgende 
zaken. 
 
Renterisico’s 
Vecht en Omstreken streeft een renterisico na van maximaal 15%. Hiermee wordt een spreiding van 
aflossingsmomenten (en herfinancieringsrisico’s) in de tijd bewerkstelligd. Bij het aantrekken van 
financiering wordt hiermee rekening gehouden.  
 
In onderstaande opstelling een overzicht van het risicovolume binnen de bestaande 
leningenportefeuille. Hiervoor vergelijken we het saldo van aflossingen en renteconversie met het 
schuldrestant van de bestaande portefeuille. 
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(bedragen x 1.000) 

 
Vervolgens een overzicht van het risicovolume wat is gebaseerd op de totale toekomstige 
financieringsbehoefte, zoals deze blijkt uit de meerjarenbegroting. Hiervoor vergelijken we de 
geplande financieringen en renteconversies met het geprognosticeerde schuldrestant begin boekjaar.  
 

 
(bedragen x 1.000) 

 
Door flinke investeringen en de beperkte omvang van de leningenportefeuille is het renterisico in 
verschillende jaren boven de norm. Voor het jaar 2021 accepteren wij dit risico. Als omstandigheden 
wijzigen zijn er in de latere jaren nog voldoende mogelijkheden om bij te sturen. Om het renterisico te 
beperken zullen we leningen zo vroeg als mogelijk vastleggen, rekening houdend met de maximale 
termijn die het WSW voorschrijft.  
 
(Her)financieringsrisico’s 
Het (her)financieringsrisico is het risico dat er geen financiering kan worden aangetrokken op het 
moment dat dit nodig is c.q. dat er geen aflossingen kunnen worden gedaan op het moment dat dit 
gewenst is. Spreiding in de herfinancieringsmomenten van geborgde leningen leidt tot een lager 
(her)financieringsrisico. Het herfinancieringsrisico wordt gemeten als de verhouding tussen de 
schuldrestanten die geherfinancierd moeten worden en schuldrestanten die tussentijds opeisbaar zijn 
ten opzichte van de totale schuldpositie. V&O wenst het herfinancieringsrisico per jaar te beperken tot 
maximaal 18% van de uitstaande leningenportefeuille, en hieraan een minimum te verbinden van 3% 
per twee jaar. Bij het aantrekken van financiering wordt hiermee rekening gehouden.  

 

 
 
Met uitzondering van 2029 valt het herfinancieringsrisico binnen de gestelde marges. Uitgaande van 
een toename van de leningenportefeuille lost het probleem in 2019 zich vanzelf op. 
 
  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Schuldrestant begin boekjr € 62.373 € 52.161 € 49.065 € 45.007 € 41.865 € 38.572 € 35.200 € 32.346 € 29.407 € 22.174

Aflossing € 10.212 € 3.096 € 4.058 € 3.142 € 3.293 € 3.372 € 2.854 € 2.939 € 7.233 € 1.223

Renteconversie € 320 € 903 € 0 € 2.055 € 0 € 0 € 0 € 372 € 0 € 2.894

Bedrag renterisico 10.532 3.999 4.058 5.197 3.293 3.372 2.854 3.311 7.233 4.117

Renterisico 17% 8% 8% 12% 8% 9% 8% 10% 25% 19%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Schuldrestant begin boekjr € 62.373 € 65.009 € 74.208 € 81.962 € 84.686 € 87.083 € 88.543 € 95.375 € 110.974 € 112.977

Nieuwe financiering € 12.849 € 12.300 € 11.832 € 5.885 € 5.719 € 4.855 € 9.703 € 18.549 € 9.239 € 3.126

Renteconversie € 320 € 903 € 0 € 2.055 € 0 € 0 € 0 € 372 € 0 € 2.894

Bedrag renterisico € 13.169 € 13.203 € 11.832 € 7.940 € 5.719 € 4.855 € 9.703 € 18.921 € 9.239 € 6.020

Renterisico 21% 20% 16% 10% 7% 6% 11% 20% 8% 5%
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Flexibiliteit in de portefeuille 
Vastgoedsturing is lange termijnstrategie. In de tijd kunnen onvoorziene ingrijpende wijzigingen in de 
vastgoedsturing noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege wijzigende wet- en regelgeving. Dit maakt dat 
wij van mening zijn dat de leningenportefeuille moet beschikken over een zekere mate van flexibiliteit.  
Hiervoor dient, aanvullend op andere condities, in tien jaar tenminste 25% van het totale uitstaande 
leningensaldo afgelost te kunnen worden en 50% in 20 jaar. Momenteel liggen deze percentages op 
respectievelijk 66% en 93%.  
 
Gewenste looptijden 
De looptijd van de lening dient in overeenstemming te zijn met onze vastgoedstrategie. Omdat onze 
strategie is het doorexploiteren van de bestaande voorraad vormt dit geen belemmering voor wat 
betreft de looptijd van de lening. De gemiddelde restant looptijd van onze leningenportefeuille, afgezet 
tegen onze vastgoedstrategie, is relatief kort (in 2020 twaalf jaar). In de treasury analyse van april dit 
jaar werd voor de sector een gemiddelde restant looptijd van twintig jaar genoemd. Langere looptijden 
zijn dus wenselijk. 
 
Minimaliseren rentelasten 
Naast het beheersen van de renterisico’s streven we ook naar zo laag mogelijke rentelasten. De 
huidige rentetarieven bieden de mogelijkheid om onze gemiddelde rentevoet (momenteel 2,84%) 
verder omlaag te brengen. Dit geldt ook voor tarieven voor lange looptijden (30-50 jaar), waarbij lange 
looptijden ook op termijn meer zekerheid bieden. In de treasury analyse van april dit jaar werd voor de 
sector een gemiddelde rentevergoeding van 3,46% genoemd.  
 
Borging WSW en achtervang Gemeente 
Voorwaarde voor het aantrekken van financiering is dat het WSW hiervoor borgstaat en dat de 
gemeente hiervoor de achtervangpositie inneemt. Het borgingsplafond wordt jaarlijks vastgesteld aan 
de hand van de meerjarenbegroting. Voor de laatste keer gebeurde dit aan de hand van de begroting 
2020. Van het WSW ontvingen wij in juli 2020 de jaarlijkse brief met betrekking tot het borgingsplafond 
en de borgbaarheid van Vecht en Omstreken voor de periode 2020-2022. Ook Wst Kockengen 
ontving rond deze tijd eenzelfde brief. Het borgingsplafond van Wst Kockengen is door het WSW 
vastgesteld exclusief ruimte voor de nieuwbouw van ’t Kockenest. In het volgende overzicht 
vergelijken we het door het WSW afgegeven borgingsplafond met de benodigde externe financiering 
in deze meerjarenbegroting: 

 

 
(bedragen x 1.000) 

 

Kortheidshalve hebben we hier voor de toetsing de individuele borgingsplafonds bij elkaar opgeteld, 
en zien dan een tekort. We gaan dit overleggen met het WSW. Halverwege 2021 verwachten wij de 
nieuwe vaststelling, die zal zijn gebaseerd op voorliggende begroting. Voor het verkrijgen van 
leningen met WSW borging is het ook zaak dat de gemeente de achtervangpositie heeft ingenomen, 
hiervoor is het verzoek inmiddels gedaan. In beide gevallen verwachten wij geen problemen. 
 
Financieringsvoorstel 2021 

Samenvattend kunnen we stellen dat, gezien onze vastgoedstrategie en de huidige rentestructuur, 
leningen met langere looptijden de voorkeur verdienen. Voor aan te trekken financiering gaan we dan 
ook uit van looptijden tussen de 30 en 50 jaar, waarbij sprake is van een vaste rente. Bij de verwachte 
oplopende financieringsbehoefte zullen wij echter wel de flexibiliteit in de leningenportefeuille in de 
gaten moeten houden, daarom kiezen we hierbij voor annuïtaire leningen met langere looptijden (30 
tot 50 jaar). 
 
  

2020 2021 2022

Borgingsplafond einde boekjaar V&O 54.187      53.616      61.934      

Borgingsplafond einde boekjaar Kockengen 6.618        5.910        

subtotaal Borgingsplafonds 54.187      60.234      67.844      

Prognose geborgde leningen 52.138      63.359      72.747      

2.049        -3.125       -4.903       

Saldo geborgde en ongeborgde leningen 53.374      65.008      74.207      
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Financieringsbehoefte 
Uit onderstaand kasstroomoverzicht blijkt voor 2021 een financieringsbehoefte van € 12,8 miljoen: 

 

 
(bedragen x 1.000) 

 
Gezien de spreiding van de behoefte over het jaar vullen we de financieringsbehoefte ad 12,8 miljoen 
als volgt in: 
 

Hoofdsom Looptijd Verwacht Maximum Periode 

percentage WSW rentevast

€ 4.500 30 jaar 0,55% 0,75% 30 jaar

€ 4.500 40 jaar 0,55% 0,75% 40 jaar

€ 3.800 50 jaar 0,55% 0,75% 50 jaar  
(bedragen x 1.000) 

 
  

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 21.251    21.677    22.117    22.820    23.288    23.731    24.326    24.982    26.235    26.942    

Vergoedingen 754         762         769         781         797         813         829         845         862         880         

Overige bedrijfsontvangsten 228         231         233         237         242         247         252         257         262         267         

Rente ontvangsten -         -         -         -         1             7             15           20           23           14           

Saldo ontvangsten 22.233    22.670    23.119    23.838    24.328    24.798    25.422    26.104    27.382    28.103    

Uitgaven:

Onderhoudsuitgaven -8.069    -8.049    -9.876    -8.382    -9.056    -8.741    -9.308    -8.759    -9.436    -8.961    

Lonen en salarissen incl. soc.lasten -1.702    -1.734    -1.767    -1.801    -1.846    -1.892    -1.939    -1.988    -2.038    -2.088    

Overige bedrijfsuitgaven -6.849    -7.023    -7.281    -7.497    -7.696    -7.642    -7.824    -7.970    -8.291    -8.475    

Lasten servicecontracten -754       -762       -769       -781       -797       -813       -829       -845       -862       -880       

Renteuitgaven -1.583    -1.199    -1.147    -1.141    -1.107    -1.099    -1.079    -1.166    -1.427    -1.501    

Vennootschapsbelasting -901       -998       -609       -1.064    -937       -1.137    -1.082    -1.296    -1.310    -1.526    

Saldo uitgaven -19.858  -19.765  -21.449  -20.666  -21.439  -21.324  -22.061  -22.024  -23.364  -23.431  

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.375      2.905      1.670      3.172      2.889      3.474      3.361      4.080      4.018      4.672      

(Des)investeringsactiviteiten

Ontvangsten:

Verkoopontvangsten 1.579      1.660      1.826      1.730      1.824      1.911      2.050      1.930      1.354      -         

Uitgaven:

Nieuwbouw huurwoningen -3.242    -10.100  -6.500    -4.943    -3.736    -3.895    -8.783    -18.823  -4.194    -3.845    

Verbeteringen -4.224    -3.614    -4.701    -2.634    -3.323    -2.899    -3.410    -2.737    -3.130    -2.682    

Overige (des)investeringen -50         -50         -50         -50         -50         -50         -50         -50         -50         -50         

Saldo ontvangsten en uitgaven -5.937    -12.104  -9.425    -5.897    -5.285    -4.933    -10.193  -19.680  -6.020    -6.577    

Financiële vaste activa

Ontvangsten -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Kasstroom uit (des)investeringen -5.937    -12.104  -9.425    -5.897    -5.285    -4.933    -10.193  -19.680  -6.020    -6.577    

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten:

Nieuwe leningen 12.849    12.300    11.832    5.885      5.719      4.855      9.703      18.549    9.239      3.126      

Uitgaven:

Aflossing leningen -10.213  -3.101    -4.078    -3.161    -3.322    -3.395    -2.871    -2.950    -7.236    -1.220    

Kasstroom uit financierings activiteiten 2.636      9.199      7.754      2.724      2.397      1.460      6.832      15.599    2.003      1.906      

Overige mutaties

Mutatie liquide middelen -926       -         -1           -1           1             1             -         -1           1             1             

Liquide middelen per 1-1 2.927      2.001      2.001      2.000      1.999      2.000      2.001      2.001      2.000      2.001      

Liquide middelen per 31-12 2.001      2.001      2.000      1.999      2.000      2.001      2.001      2.000      2.001      2.002      

Mutatie liquide middelen -926       -         -1           -1           1             1             -         -1           1             1             



32 

 

Effecten op rente- en herfinancieringsrisico 
Het effect hiervan op het renterisico en het herfinancieringsrisico is als volgt weer te geven: 
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8. Begroting 2021 
 
8.1 Ontwikkeling resultaten functioneel (bedragen x € 1.000) 

 
 
De kolom begroting 2021 is inclusief Kockengen  

Jaarrekening Begroting Begroting

2019 2020 2021

Huuropbrengsten 17.764         18.186    18.237    21.252    

Opbrengsten servicecontracten 610              521         521         754         

Lasten servicecontracten -586             -533        -533        -769        

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -684             -840        -819        -1.156     

Lasten onderhoud -4.392          -8.005     -8.002     -9.055     

Ov. directe operationele lasten -2.825          -3.892     -3.556     -4.644     

Resultaat expl. vastgoedportefeuille 9.887           5.437      5.848      6.382      

Verkoopopbrengst vastgoed portefeuille 897              1.869      1.314      1.579      

Toegerekende organisatiekosten -29               -44          -45          -38          

Boekwaarde verkochte vastgoedport. -810             -1.057     -1.031     -1.049     

Resultaat op verkopen vastgoedport. 58                768         238         492         

Ov. waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille           -1.000 -2.586     -2.586     -5.374     

Niet gerealiseeerde 

waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille          31.325 6.056      6.056      6.254      

Waardeveranderingen financiële activa 

en passiva

Resultaat waardeveranderingen 30.325         3.470      3.470      880         

Opbrengst overige activiteiten 80                226         226         228         

Kosten overige activiteiten -86               -231        -215        -184        

Resultaat overige activiteiten -6                 -5            11           44           

Opbrengst leefbaarheid -               -              -              -              

Kosten leefbaarheid -71               -75          -75          -89          

Resultaat leefbaarheid -71               -75          -75          -89          

Overige organisatiekosten -1.162          -1.225     -1.295     -1.474     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1                  -              164         -              

Rentelasten en soortgelijke lasten -1.989          -1.539     -1.532     -1.298     

Resultaat financiële baten en lasten -1.988          -1.539     -1.368     -1.298     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 37.043         6.831      6.829      4.937      

Vennootschapsbelasting -1.269          -717        -1.300     -901        

Jaarresultaat 35.774         6.114      5.529      4.036      

Prognose 

V&O 2020
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8.2 Toelichting op de posten uit de resultatenrekening functioneel 

 
Voor 2021 begroten we een positief jaarresultaat van € 4,036 miljoen. Hierna lichten we de posten uit 
de resultatenrekening toe (bedragen x € 1.000). 
 
Huuropbrengsten 

 
 
De huurontvangsten worden verondersteld in 2021 met 1,1% te stijgen, inclusief stijgingen als gevolg 
van woningverbetering en huurharmonisatie. Het percentage huurderving is voor 2021 begroot op 
1,0%. Daarnaast wijzigt de huur als gevolg van sloop, verkoop en nieuwbouw. 
     

Opbrengsten servicecontracten 

 
 
Lasten servicecontracten  

 
 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 
 
Lasten onderhoud 

 
 
Het planmatig onderhoud bepalen we aan de hand van de meerjarenbegroting. Dit onderhoud beperkt 
zich tot bestaande bouwdelen. 
 

Specificatie huurontvangsten (x € 1.000)

Woningen en woongebouwen 21.001    

Onroerende zaken n/z woningen 490         

Huurderving -239        

Totaal 21.252    

Specificatie vergoedingen (x € 1.000)

Leveringen en diensten 754         

Totaal 754         

Leveringen en diensten 754         

Overige kosten bedrijfsvoering 15           

Totaal 769         

Specificatie lasten servicecontracten (x € 1.000)

Specificatie lasten verhuur- en beheeract. (x € 1.000)

Salariskosten 581         

Inhuur derden 98           

Advieskosten en diensten derden 45           

ICT kosten 188         

Afschrijvingen 31           

Overige kosten bedrijfsvoering 213         

Totaal 1.156      

Specificatie lasten onderhoud (x € 1.000)

Klachten onderhoud 775         

Mutatie onderhoud 2.013      

Planmatig onderhoud 1.752      

Onderhoud uit verbeteringen 3.529      

Salariskosten 524         

Inhuur derden -          

Advieskosten en diensten derden 174         

ICT kosten 156         

Afschrijvingen 26           

Overige kosten bedrijfsvoering 106         

Totaal 9.055      
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Naast het onderhoud wat ten laste van de resultatenrekening wordt gebracht vinden er ook 
investeringen plaats in het bestaand bezit. Voorbeeld hiervan is ‘t Heycop waarbij tijdens groot 
onderhoud ook verduurzamings-maatregelen worden uitgevoerd.  
 
Overige directe operationele lasten  

 
 

Bij de bepaling van de verhuurderheffing is rekening gehouden een vermindering van € 200.000 in 
verband met oplevering Hortense kwartier. 
 
Resultaat op verkopen vastgoedportefeuille 

 
 
In de begroting wordt gerekend met verkoop van zes woningen, voor wat betreft de opbrengst wordt 
uitgegaan van de WOZ-waarde. 

  
Resultaat waardeveranderingen 
Hieronder worden zowel positieve als negatieve waardeveranderingeringen opgenomen voor zover 
deze betrekking hebben op het vastgoed in exploitatie en het vastgoed in ontwikkeling.  

 

 
 
De onrendabele top nieuwbouw bestaat uit nieuwbouw ’t Kockenest. 

 

 
 

Specificatie ov. directe operationele lasten (x € 1.000)

Belastingen 934         

Verzekeringen 85           

Verhuurderheffing 3.545      

Vermindering Verhuurderheffing -200        

Saneringsheffing 193         

Heffing AW 25           

Obligo WSW 30           

Verhuurderheffing Huurcommissie 7             

Overige kosten bedrijfsvoering 25           

Totaal 4.644      

Resultaat op verkoop portefeuille (bedragen x € 1.000)

Opbrengsten

Verkoopopbrengsten 1.611      

Verkoopkosten (extern) -32          

1.579      

Toegerekende organisatiekosten

Salariskosten -23          

ICT kosten -7            

Afschrijvingen -1            

Overige kosten bedrijfsvoering -7            

-38          

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.049     

Totaal 492         

Specificatie overige waardeveranderingen (x € 1.000)

Onrendabel deel nieuwbouw -1.468     

Resultaat Sloop -          

Onrendabel deel verbeteringen -3.906     

Totaal -5.374     

Specificatie niet gerealiseerde waardeveranderingen (x € 1.000)

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 6.289      

Overige kosten bedrijfsvoering -35          

Totaal 6.254      
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Resultaat overige activiteiten 

 
 
Dienstverlening huurders betreffen aanvullende diensten aan de huurders die geen direct onderdeel 
uitmaken van de woning of in de servicekosten zijn begrepen. Onder dienstverlening derden is  
ondermeer de vergoeding voor administratieve en technische ondersteuning aan Woningstichting 
Wuta opgenomen en de vergoeding voor de opstelruimte zendmasten.  
 
Leefbaarheid 

 
 
Overige organisatiekosten 

 
 
Financiële baten en lasten 
De rentebaten hebben betrekking op tijdelijk overtollige liquide middelen. Rentelasten betreffen de 
verschuldigde rente uit hoofde van leningovereenkomsten. Het gemiddelde rentepercentage is eind 
2020 2,84% (2019: 3,48%). 

 

 
 
  

Overige activiteiten (bedragen x € 1.000)

Opbrengsten

Dienstverlening huurders 144         

Overige opbrensten 84           

228         

Kosten

Externe kosten -95

Ov. huurdersonderhoud -23

Salariskosten -36

Inhuur derden -13

ICT kosten -9

Afschrijvingen -2

Overige kosten bedrijfsvoering -6

-184        

Totaal 44           

Leefbaarheid (bedragen x € 1.000)

Wijkonderhoud en overige kosten 89           

Totaal 89           

Overige organisatiekosten (bedragen x € 1.000)

Salariskosten 539         

Inhuur derden 216         

Accountantskosten en fiscale adviezen 153         

Advieskosten en diensten derden 72           

Fusie kosten 110         

ICT kosten 136         

Afschrijvingen 23           

Overige kosten bedrijfsvoering 225         

Totaal 1.474      

Rente baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rentebaten -          

Rentelasten leningen -1.283     

Borgingsvergoeding WSW -15          

Totaal -1.298     
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Vennootschapsbelasting 

 

8.3 Ontwikkeling 2019-2025 (x € 1.000) 

 

 
 

Vennootschapsbelasting (bedragen x € 1.000)

Berekende acute belasting -901        

Nagekomen VPB -          

Vrijval latentie -          

-901        

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Huuropbrengsten 17.764         18.186    18.237    21.252    21.677    22.117    22.821    23.289    

Opbrengsten servicecontracten 610              521         521         754         762         769         781         797         

Lasten servicecontracten -586             -533        -533        -769        -777        -785        -797        -813        

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -684             -840        -819        -1.156     -1.180     -1.204     -1.227     -1.253     

Lasten onderhoud -4.392          -8.005     -8.002     -9.055     -9.054     -10.902   -9.429     -10.125   

Ov. directe operationele lasten -2.825          -3.892     -3.556     -4.644     -4.775     -4.995     -5.165     -5.308     

Resultaat expl. vastgoedportefeuille 9.887           5.437      5.848      6.382      6.653      5.000      6.984      6.587      

Verkoopopbrengst vastgoed portefeuille 897              1.869      1.314      1.579      1.660      1.826      1.730      1.824      

Toegerekende organisatiekosten -29               -44          -45          -38          -38          -39          -39          -41          

Boekwaarde verkochte vastgoedport. -810             -1.057     -1.031     -1.049     -1.069     -1.106     -1.023     -1.054     

Resultaat op verkopen vastgoedport. 58                768         238         492         553         681         668         729         

Ov. waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille           -1.000 -2.586     -2.586     -5.374     -9.348     -5.746     -9.636     -9.967     

Niet gerealiseeerde 

waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille          31.325 6.056      6.056      6.254      4.875      4.943      7.621      10.382    

Waardeveranderingen financiële activa 

en passiva

Resultaat waardeveranderingen 30.325         3.470      3.470      880         -4.473     -803        -2.015     415         

Opbrengst overige activiteiten 80                226         226         228         231         233         237         242         

Kosten overige activiteiten -86               -231        -215        -184        -186        -187        -193        -197        

Resultaat overige activiteiten -6                 -5            11           44           45           46           44           45           

Opbrengst leefbaarheid -               -              -              -              -              -              -              -              

Kosten leefbaarheid -71               -75          -75          -89          -91          -93          -94          -97          

Resultaat leefbaarheid -71               -75          -75          -89          -91          -93          -94          -97          

Overige organisatiekosten -1.162          -1.225     -1.295     -1.474     -1.503     -1.533     -1.561     -1.597     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1                  -              164         -              -              -              -              1             

Rentelasten en soortgelijke lasten -1.989          -1.539     -1.532     -1.298     -1.168     -1.154     -1.115     -1.088     

Resultaat financiële baten en lasten -1.988          -1.539     -1.368     -1.298     -1.168     -1.154     -1.115     -1.087     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 37.043         6.831      6.829      4.937      16           2.144      2.911      4.995      

Vennootschapsbelasting -1.269          -717        -1.300     -901        -998        -609        -1.064     -937        

Jaarresultaat 35.774         6.114      5.529      4.036      -982        1.535      1.847      4.058      

Prognose 

V&O 2020
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Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025

Activa:

Vastgoedbeleggingen 428.333    494.851  501.972  512.812  522.225  533.712  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.951        9.951      9.951      9.951      9.951      9.951      

Financiële vaste activa -            -         -         -         -         -         

Vlottende activa 2.351        2.186      2.187      2.187      2.189      2.190      

Totaal activa 440.635    506.988  514.110  524.950  534.365  545.853  

Passiva:

Eigen vermogen 375.551    429.339  428.357  429.892  431.736  435.794  

Voorzieningen 133           1.092      44           1.603      6.489      11.556    

Langlopende schulden 63.239      74.872    84.071    91.825    94.550    96.947    

Kortlopende schulden 1.712        1.685      1.638      1.630      1.590      1.556      

Totaal passiva 440.635    506.988  514.110  524.950  534.365  545.853  

Prognose 

V&O 2020

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025

Solvabiliteit eigen vermogen (marktwaarde) 85,2% 84,7% 83,3% 81,9% 80,8% 79,8%

Betaalde rente vreemd vermogen 2,4% 1,8% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3%

Loan to Value beleidswaarde netto (%) 35,8% 38,4% 43,6% 47,2% 48,1% 48,7%

Interest coverage ratio 2,0 2,5 3,4 2,5 3,8 3,6

Prognose 

V&O 2020
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8.4  Ontwikkeling kasstromen (x € 1.000) 

 

 
 
Het verschil tussen de liquiditeitsstand per 31 december 2020 en 1 januari 2021 is het gevolg van de 
fusie met Woningstichting Kockengen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 18.237      21.251       21.677    22.117    22.820    23.288    

Vergoedingen 664           754            762         769         781         797         

Overige bedrijfsontvangsten 88             228            231         233         237         242         

Rente ontvangsten 162           -             -         -         -         1             

Saldo ontvangsten 19.151      22.233       22.670    23.119    23.838    24.328    

Uitgaven:

Onderhoudsuitgaven -6.605       -8.069        -8.049    -9.876    -8.382    -9.056    

Lonen en salarissen incl. soc.lasten -1.539       -1.702        -1.734    -1.767    -1.801    -1.846    

Overige bedrijfsuitgaven -5.248       -6.849        -7.023    -7.281    -7.497    -7.696    

Lasten servicecontracten -663          -754           -762       -769       -781       -797       

Renteuitgaven -1.698       -1.583        -1.199    -1.147    -1.141    -1.107    

Vennootschapsbelasting -1.749       -901           -998       -609       -1.064    -937       

Saldo uitgaven -17.502     -19.858      -19.765  -21.449  -20.666  -21.439  

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.649        2.375         2.905      1.670      3.172      2.889      

(Des)investeringsactiviteiten

Ontvangsten:

Verkoopontvangsten 1.312        1.579         1.660      1.826      1.730      1.824      

Uitgaven:

Nieuwbouw huurwoningen -1.702       -3.242        -10.100  -6.500    -4.943    -3.736    

Verbeteringen -1.937       -4.224        -3.614    -4.701    -2.634    -3.323    

Overige (des)investeringen -50            -50             -50         -50         -50         -50         

Saldo ontvangsten en uitgaven -2.377       -5.937        -12.104  -9.425    -5.897    -5.285    

Financiële vaste activa

Ontvangsten -            -             -         -         -         -         

Kasstroom uit (des)investeringen -2.377       -5.937        -12.104  -9.425    -5.897    -5.285    

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten:

Nieuwe leningen 4.000        12.849       12.300    11.832    5.885      5.719      

Uitgaven:

Aflossing leningen -5.277       -10.213      -3.101    -4.078    -3.161    -3.322    

Kasstroom uit financierings activiteiten -1.277       2.636         9.199      7.754      2.724      2.397      

Overige mutaties

Mutatie liquide middelen -2.005       -926           -         -1           -1           1             

Liquide middelen per 1-1 4.194        2.927         2.001      2.001      2.000      1.999      

Liquide middelen per 31-12 2.189        2.001         2.001      2.000      1.999      2.000      

Mutatie liquide middelen -2.005       -926           -         -1           -1           1             

Prognose 

V&O 2020
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8.5  Scenario’s 

 
Bij de begroting is het gewenst om de gevoeligheid van de uitgangspunten te toetsen en welke impact 
dit heeft op de uitkomsten van de begroting. De volgende drie scenario’s zijn benoemd: 
1. Corona 
2. Vennootschapsbelasting  
3. De combinatie van scenario 1 en 2 
 
Corona 
Corona kan op korte termijn, 1-2 jaar, een belangrijke impact hebben op de economische 
ontwikkelingen. Voor een woningcorporatie in het bijzonder op het terrein van inflatie, ontwikkelingen 
huur en leegstand. Voor dit scenario is voor 2021 en 2022 de volgende aanpassing gedaan: 

 Geen huurverhoging 

 Huurderving 1,5% i.p.v. 1,0% 

 Inflatie 2,0% hoger 

 
Vennootschapsbelasting 
Fiscaal wordt het onderscheid van onderhoud en investering soms anders geïnterpreteerd dan 
commercieel. Dit is vooral van toepassing bij verbeteringsprojecten. De fiscus is van mening dat meer 
verbeteringsuitgaven aangemerkt moeten worden als investering. Door minder onderhoudslasten ten 
laste van het fiscale resultaat te brengen, zal de last voor de vennootschapsbelasting stijgen. In de 
begroting is nu rekening gehouden dat verbeteringsprojecten 50% als investering en 50% als 
onderhoud moeten worden gezien. In dit scenario is ervan uitgegaan dat fiscaal het 
investeringsaandeel 87,5% is en 12,5% wordt aangemerkt als onderhoud. 
 
Combinatie 
In dit scenario worden de consequenties van beide eerder genoemde scenario’s samengevoegd. In 
onderstaande grafieken worden de consequenties van de genoemde scenario’s inzichtelijk gemaakt. 
 
ICR 

 
 
De interne norm voor de ICR is voor het begrotingsjaar 2,0 en hierna 1,6. Het coronascenario heeft 
meer impact dan het Vpb-scenario. Dit is met name het gevolg van lagere huurinkomsten en een 
stijging van de kosten, dit heeft in euro’s een grotere impact dan de hogere Vpb-last als gevolg van 
minder aftrekbaar onderhoud. In het combinatie scenario is zichtbaar dat we in 2023 niet kunnen 
voldoen aan de interne norm van de ICR. In de latere jaren daalt de ICR structureel dit is het gevolg 
van de stijging van de fiscale last en extra rente lasten. 
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Solvabiliteit 

 
 
Intern is een norm voor de solvabiliteit bepaald van 20%. Zichtbaar is dat vanaf 2034 niet meer wordt 
voldaan aan de interne norm. 
 
Loan to value 

 
 
De ontwikkeling van de loan  to value is vergelijkbaar met de solvabiliteit. Van 2034 wordt niet meer 
voldaan aan de interne norm van 80%. 
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Dekkingsratio 

 

Bij de dekkingsratio wordt de marktwaarde van de leningen afgezet tegen de marktwaarde van het 

vastgoed. In 2021 is de dekkingsratio ca 15%. Dit betekent dat de marktwaarde van het vastgoed ruim 

zes keer groter is dan de marktwaarde van de leningen. Daarnaast wordt in de prognose rekening 

gehouden dat de marktwaarde van het vastgoed zich jaarlijks ontwikkeld op basis van de 

waardeontwikkeling van vastgoed. Extra financiering die moet worden aangetrokken n.a.v. de 

scenario’s heeft derhalve maar een marginale impact op de dekkingsratio. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

Dekkingsratio

Norm WSW/AW Norm VEO Basis begroting Corona VPB Gecombineerd


