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1. Voorwoord 

 
Woningzoekenden en huurders hebben het moeilijk. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen 
en het leven wordt duurder in Nederland. De energieprijzen stijgen en de inflatie neemt toe. Ook is 
corona nog niet onder controle. Het samen leven en fijn wonen staat mede hierdoor onder flinke druk.  
 
Voor woningzoekenden en huurders is de toekomst onzeker. Kan ik een dak boven mijn hoofd 
vinden? Kan ik (blijven) wonen in een fijne omgeving? Kan ik mijn woonlasten straks nog wel betalen?  
Deze onzekerheid uit zich op verschillende manieren. Er zijn woonprotesten en diverse 
klimaatbetogingen. Eenzaamheid, stress en chronische ziekten nemen toe. Jonge mensen wonen 
noodgedwongen bij (groot)ouders en de dak- en thuislozenopvang zijn vol. 
 
Als woningcorporatie willen wij van betekenis zijn voor de woningzoekenden en huurders in de 
afzonderlijke dorpskernen van de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Door een goede woning 
en fijne woonomgeving te bieden, door een luisterend oor of hulp bij woonproblemen te bieden of 
simpelweg door een goede afwikkeling van een reparatieverzoek of klacht. Belangrijke zaken 
waarmee wij het leven van een woningzoekende of huurder prettiger en minder onzeker kunnen 
maken. 
 
Ons doel is om dit elk jaar weer een stukje beter te doen. Ook in 2022 zetten wij ons hier vol voor in 
en bouwen wij verder aan: 
 

 Meer nieuwbouwwoningen om het aanbod uit te breiden. 

 Meer persoonlijke aandacht voor huurders door digitalisering van standaard vragen.   

 Renovatie en verduurzaming van woningen. 

 Bestaande woningen technisch op orde houden en brengen. 

 Goede zakelijke samenwerking met stakeholders. 

 Een sterke en gezonde organisatie, waar onze medewerkers met plezier werken. 
 
Genoeg mooie plannen om uit te voeren in 2022. Door goed samen te werken met de 
huurdersbelangenorganisatie, gemeenten, welzijnsorganisaties, wijkteams en bedrijfsleven denken wij 
deze plannen te kunnen realiseren. 
 
Met dit jaarplan 2022 bouwen we verder aan fijn wonen voor de woningzoekenden en huurders in de 
dorpen  Breukelen, Nieuwer Ter Aa, Kockengen, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Oud en Nieuw 
Loosdrecht, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland. 
 
M.C.A. (Mark) Drost 
Directeur-bestuurder 
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De kernopgaven en hoofddoelen uit het ondernemingsplan Route ‘23: 
 
 UW VRAAG, ONS AANBOD  
Huurders vinden bij ons de woning die aansluit op hun behoeften, nu en in de toekomst. 
 
 VERBINDEN EN SAMENWERKEN  
Wij gebruiken actief onze netwerken om voor onze huurders goed wonen mogelijk te maken. 
 
 BEDRIJFSVOERING 
Onze organisatie beweegt mee met ontwikkelingen in de maatschappij en in optimale bedrijfsvoering. 
 
 ORGANISATIEONTWIKKELING 
We zijn een lerende organisatie en we maken onze formatie sterker. 
 
 
In dit jaarplan en in de begroting worden de doelen voor 2022 bij elke kernopgave benoemd en 
begroot. De begroting past binnen de vastgestelde financiële normen van de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) en het WSW. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. 
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2. Dashboard doelstellingen 

 

Prestatie-Indicator 2022 
Norm  

jaarplan 2022 

Huurders  

Passend toewijzen min. 95% 

Toewijzingen aan inkomens < EC-inkomensgrens min. 85% 

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 min. 10 

Vastgoed                                                                                                           * (x € 1.000) 

Nieuwbouw (aantal woningen) 15 

Verkoop (aantal woningen) max. 10 

Planmatig- en contractonderhoud * 2.978 

Mutatie- en reparatieonderhoud * 2.810 

Leegstand bij mutatie  (maximaal aantal dagen gemiddeld) 28 

Energie-Index/Energieprestatie 191,9/label C 

Woningen voorzien van zonnepanelen 50 

Woningen renoveren en verduurzamen 125 

Living Lab (aantal woningen) 20 

Bedrijfsvoering                                                                                                   * (x € 1.000) 

Gemiddelde algemene huurderstevredenheid 7 

Huurders die huurdersportaal hebben geactiveerd   min. 35% 

Reparatieverzoeken online ingediend min. 50% 

Huurinkomsten * 21.262 

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteit * 1.058 

Totaal overige directe exploitatielasten * 4.376 

Totaal lasten overige organisatiekosten * 1.525 
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UW VRAAG, ONS AANBOD 
  
Hoofddoelen uit ondernemingsplan 
 
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. Wonen - Huisvesten van de doelgroep 

 
3.1 Woonruimteverdeling 

 
De vraag naar sociale huurwoningen is groot. Wachttijden om in aanmerking te komen voor een 
sociale huurwoning zijn steeds langer. We richten ons op een aantal doelgroepen om zo goed 
mogelijk aan de vraag te kunnen voldoen: 

 Een primaire doelgroep met inkomen waarbij recht is op huurtoeslag;  

 Een secundaire doelgroep met een inkomensgrens tot € 40.024 (eenpersoonshuishoudens) of 
€ 45.014 (meerpersoonshuishoudens) (prijspeil 2022); 

 Woningzoekenden die woonbegeleiding nodig hebben (specifieke doelgroepen).  
 
Primaire en secundaire doelgroep 
We bedienen 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 (2022: € 40.024 voor eenpersoonshuishoudens en € 45.014 voor 
meerpersoonshuishoudens). Ook verlagen wij de vraaghuur (aftoppen) indien nodig, zodat 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 in verschillende prijsklassen. 
 
Hogere inkomens 
Per 1 januari 2022 verandert de bestaande 80-10-10-regeling. Wij mogen dan nog maximaal 15% aan 
inkomens bóven de EC-grens toewijzen1. We reserveren daarom maximaal 15% van de verhuringen 
voor hogere inkomens (> € 40.024 voor eenpersoonshuishoudens en > € 45.014 voor 
meerpersoonshuishoudens). Daarom bieden we in 2022 (incidenteel) woningen met een huur hoger 
dan € 678,66 (prijspeil 2022) ook aan woningzoekenden met hogere inkomens aan. 
 
Taakstelling toewijzing specifieke doelgroepen 
Wij dragen samen met andere corporaties bij aan de taakstelling van de gemeenten voor het 
huisvesten van statushouders en de uitstroom uit Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen 
(MOBW) naar rato van ons bezit (38% in Stichtse Vecht en 24% in Wijdemeren).  
 
Statushouders 
De gemeente heeft een jaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Deze was in 
2021 groot en is niet gehaald. De gemeente is verantwoordelijk voor de taakstelling en maakt 
afspraken met ons over de daadwerkelijke plaatsing.  
Het restant uit 2021 wordt in 2022 bij de nieuwe taakstelling van de gemeente opgeteld, naar 
verwachting circa 25 statushouders. In 2022 zal de nieuwe taakstelling minimaal even hoog zijn als in 
2021, wij gaan uit van een taakstelling van circa 65 statushouders.  

                                                
1 Als dit ook is opgenomen in de prestatieafspraken, anders is het maximaal 7,5%. 
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In totaal bedraagt de taakstelling in 2022 dan circa 90 statushouders (80 Stichtse Vecht en 10 in 
Wijdemeren). In de praktijk zijn dit overwegend alleengaande statushouders.  
Duidelijk is dat wij met 175 mutaties per jaar (waarvan het merendeel niet passend is voor 1 
persoonshuishoudens) niet aan de invulling van deze taakstelling kunnen voldoen.  
 
Uitstroom MOBW 
Daarnaast hebben we sinds 2021 een taakstelling in het huisvesten van de uitstroom uit de MOBW. 
Naar verwachting is deze taakstelling in 2022 dezelfde als in 2021: 6 in totaal (5 Stichtse Vecht en 1 in 
Wijdemeren). 
 
Maximaal 30% bijzondere toewijzingen 
Wij hebben met de gemeente afgesproken dat we maximaal 30% van ons aanbod toewijzen aan 
bijzondere doelgroepen. Onder bijzondere doelgroepen verstaan wij naast statushouders en uitstroom 
MOBW ook urgenties en directe bemiddelingen (denk aan sloop, beheerdersbelang, toepassing 
hardheidsclausule etc.). De gemeente Stichtse Vecht is ermee bekend dat de door het Rijk aan hen 
opgelegde taakstelling statushouders daarom niet volledig door ons is te realiseren. 
 
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. We bieden in 2022 maximaal twaalf 
(tweekamer)woningen aan als lotingwoning. 
 
 
3.2 Betaalbaarheid 
 
Vecht en Omstreken verhoogt in 2022 de huur bij mutatie tot 80% van maximaal redelijk. We toppen 
af, zodat de woningen onder de sociale huurgrens 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 2022 niet in slaagkans achteruit gaan ten opzichte van 2014, wordt de huur van 
eengezinstussenwoningen vraaggericht vastgesteld. Dus indien nodig wordt de huur bij mutatie 
verlaagd tot onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. De verminderde huuropbrengsten 
bedragen jaarlijks hierdoor ca. € 32.000 (Stichtse Vecht € 26.000 en Wijdemeren € 6.000).  
 
Betalingsproblemen  
Bij huurders met betalingsproblemen houden we de betaalachterstand zo laag mogelijk door er vroeg 
bovenop te zitten. In 2022 sluiten wij aan bij het landelijk convenant Vroegsignalering. Hierbij krijgt de 
gemeente ook een belangrijke rol in het uitvoeren van huisbezoeken en aanbieden van hulp bij 
huishoudens met meerdere schulden (energie, zorgverzekering, wonen). Hierdoor denken wij de 
betalingsachterstanden op een laag niveau te kunnen houden. 
  
 
3.3 Doorstroming  
 
We bevorderen doorstroming in ons bezit, zodat meer woningen vrijkomen voor woningzoekenden. 
 
Wooncoach 
We nemen deel aan het regionale project Wooncoach in Wijdemeren. Met dit project stimuleren we 
samen met de gemeente ouderen in een eengezinswoning door te stromen naar een gelijkvloerse 
woning. In 2022 gaan wij hetzelfde doen in de gemeente Stichtse Vecht met eigen medewerkers. Hier 
stellen wij opnieuw uren voor ter beschikking t.w.v. € 15.000. 
 
Van Groot naar Beter 
We nemen deel aan de regeling Van Groot naar Beter in regio Utrecht. Daarbij bevorderen we de 
doorstroming uit (minimaal) vierkamerwoningen naar (maximaal) driekamerwoningen, de maximale 
huursprong is € 50.  
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Nieuwbouw met voorrang 
We realiseren twaalf nieuwbouwwoningen aan de Wilhelminastraat. Hierin keren twee á drie huurders 
terug. De overige negen á tien woningen bieden wij met voorrang aan inwoners uit Stichtse Vecht aan 
(kernbinding). Er kan door de woningzoekenden ook gebruik gemaakt worden van de 
voorrangsregeling van Groot naar Beter. Daarmee hopen wij de doorstroming zoveel mogelijk te 
stimuleren.  
 

3.4 Leefbaarheid 
 
Vecht en Omstreken zet zich in om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Dat doen we op 
verschillende manieren. We benoemen geen concrete doelstellingen voor leefbaarheid, we 
rapporteren wel over behaalde resultaten.  
 
Schoon en veilig 
Huurders van Vecht en Omstreken wonen in schone en veilige wijken met voldoende sociale 
samenhang. In 2022 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 2022 blijven we huurders stimuleren om actief hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied 
van huurdersonderhoud (tuinonderhoud, onderhoud van achterpaden, verrichten van reparaties 
binnen het huurdersonderhoud). In 2022 reserveren we € 3.000 om huurders deels tegemoet te 
komen in de kosten voor het verwijderen van hoge bomen uit de tuin. 
 
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): 

 
  

Doelstellingen huisvesten doelgroep 2022 
• Minimaal 85% toewijzen aan primaire en secundaire doelgroep.  
• Statushouders en uitstroom MOBW huisvesten volgens de prestatieafspraken én maximaal 30% 

bijzondere toewijzingen. 
• Maximaal twaalf tweekamerwoningen aanbieden via loting. 
• Minimaal 70% verhuren aan primaire doelgroep (met recht op huurtoeslag). 
• Gemiddeld aantal huurders met een betaalachterstand < 140. 
• Gemiddelde huurachterstand < 0,70% van huuropbrengsten en vergoedingen. 
• Wooncoach en Van Groot naar Beter ≥ tien woningen doorstromen. 
 
 
  

Prognose Begroting

2021 2022

Huurdersonderhoud € 24.600 € 26.000

Wijkonderhoud € 69.500 € 69.500

Overige kosten € 19.700 € 46.600

€ 113.800 € 142.100

Begroting

2022

(7) Leefbaarheid € 115.100

(8) Overige activiteiten € 27.000

€ 142.100
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4. Vastgoed - Duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid 

 
We willen het aanbod aan sociale huurwoningen vergroten. Voor nieuwbouw en sloop/nieuwbouw 
geldt dat er in 2022 projecten in verschillende fasen zijn:  

 Nieuwbouw 15 woningen (Wilhelminastraat Breukelen, Kon. Wilhelminaweg Loenen). 

 Nieuwbouw 20 woningen Living Lab. 

 Planvorming (kanaalflats Breukelen, Dudok de Witstraat, Kockenest). 

 Initiatief tot planvorming (Nieuwer ter Aa, Cronenburg, Ameland/Otterspoor en wijk De Eendracht). 
 
4.1 Nieuwbouw 
 
Wilhelminastraat Breukelen 
Na een lange aanloop worden in 2022 twaalf nieuwe, duurzame appartementen opgeleverd. Begroot  
€ 1.524.000. De woningen vervangen tien duplexwoningen.  
 
Kon. Wilhelminaweg Loenen 
Naar aanleiding van een woningbrand worden drie woningen gesloopt en nieuw gebouwd. Op deze 
locatie is het alleen mogelijk eengezinswoningen met een vergelijkbare uitstraling als de bestaande 
bouw te realiseren. De eengezinswoningen hebben twee slaapkamers en zijn geschikt voor kleine 
huishoudens. Begroot in 2022 € 760.000. 
 
Living Lab - tiny houses Breukelen 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor plaatsing van uitstroom uit Maatschappelijke Opvang/ 
Beschermd Wonen (MOBW). Dit betekent nog meer druk op schaarse beschikbare woningen voor 
één- en tweepersoonshuishoudens. Tegelijkertijd is er door het rijk subsidie beschikbaar gesteld om 
mensen die geen dak boven het hoofd hebben, versneld te huisvesten. In Living Lab kan gebruik 
gemaakt worden van deze subsidie om uitstroom uit MOBW twee jaar lang te begeleiden, zodat de 
doelgroepen weer in staat zijn zelfstandig te wonen. Een klein deel van de subsidie is te gebruiken om 
huisvesting te realiseren. In Breukelen lijken we een geschikte locatie gevonden te hebben voor 
realisatie van 20 tijdelijke (maximaal 15 jaar) tiny houses. Begroot € 1.463.000. 
 
 
4.2 Planvorming  
 
Kockenest Kockengen 
Op een inmiddels braakliggend terrein midden in Kockengen gaan wij ca. 20 appartementen bouwen. 
In 2022 ronden we de planvorming af en willen we de omgevingsvergunning verkrijgen. Als dit goed 
verloopt is het doel om nog in 2022 te starten met de bouw. Begroot € 651.000. 
 
Kanaalflats Schepersweg Breukelen 
Aan de Schepersweg staan drie blokjes met vijf woningen boven tien garages. We ontwikkelen 
plannen voor de bouw van 57 woningen op dezelfde locatie. In 2022 is het doel om de 
omgevingsvergunning te verkrijgen, met huidige bewoners overeenstemming te vinden over een 
sociaal plan en te starten met voorbereiden van sloop/nieuwbouw. Hiervoor is € 1.750.000 begroot.  
 
Dudok de Witstraat Breukelen 
Hier staan twaalf beneden-bovenwoningen bestemd voor senioren. De woningen zijn verouderd en de 
locatie biedt kansen het aantal woningen uit te breiden. In 2022 doen we onderzoek naar eventuele 
mogelijkheden op deze locatie. Eventuele uitvoering van de plannen duurt nog zeker vijf jaar. Als het 
tot uitvoering komt zullen we bewoners hierbij nauw betrekken. Kosten onderzoek 2022: € 473.000.  
 
 
4.3 Initiatief tot planvorming 
 
Planvorming voor vastgoed vraagt om een goede voorbereiding en gedegen onderzoek. De 
doorlooptijd is daardoor lang. Het proces van idee en planvorming tot daadwerkelijke uitvoering van 
eventuele plannen duurt vijf tot tien jaar. 
 
Nieuwbouwplannen Nieuwer Ter Aa en fase 4 Cronenburg Loenen aan de Vecht 
In Nieuwer ter Aa en in Loenen (uitbreiding wijk Cronenburg) zijn er initiatieven van grondeigenaren 
en ontwikkelaars om nieuwe woningen te bouwen. Deze ontwikkelingen zijn in een beginfase waarbij 
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wij betrokken zijn voor de uiteindelijke realisatie/afname van 30% sociale huurwoningen. De 
werkzaamheden brengen geen kosten met zich mee, wel wordt capaciteit gevraagd van de 
assetmanager om onze ambities en doelstellingen deel uit te laten maken van deze plannen. 
 
Ameland en Otterspoor, Breukelen 
Ameland heeft 26 woningen verdeeld over vier verdiepingen. Otterspoor heeft 24 woningen over vier 
verdiepingen. Deze woongebouwen met maisonnettes zijn verouderd en vragen veel onderhoud. De 
locatie van deze woningen is ruim en biedt mogelijkheden voor uitbreiding. In 2022 starten we met de 
planvorming. Geen kosten in 2022, wel inzet van assetmanager en team Vastgoed. 
 
Wijk De Eendracht, Breukelen 
Voor twee straten onderzoeken we de complexstrategie: renovatie of sloop/nieuwbouw van de 
woningen  (Julianastraat en Bernardstraat). Bewoners van deze straten hebben een 
bewonerscommissie opgericht, waarmee we graag samenwerken. In 2022 werken we de strategie 
voor deze straten uit. Geen kosten in 2022. 
 
Van Lockhorstweg, Van Schaardenburgweg en Kerkweg, Kockengen 
Voor woningen aan de Van Lockhorstweg, Van Schaardenburgweg en Kerkweg in Kockengen hebben 
we nog niet scherp wat de beste strategie is (renoveren, sloop/nieuwbouw). In 2022 onderzoeken we 
wat de mogelijkheden zijn. Ook hier geldt dat eventuele uitvoering nog lang op zich laat wachten. De 
gemiddelde doorlooptijd is vijf tot tien jaar. We begroten hiervoor in 2022 € 10.000. 
 
 
4.4 Renoveren en verduurzamen 
 
Doelstelling is dat al onze woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarnaast moeten onze woningen 
betaalbaar blijven voor onze huurders. Doelstellingen die soms botsen: een duurzame woning heeft 
meer kwaliteit en is dus duurder. Daarom zoeken wij maatregelen die zowel leiden tot een betere 
kwaliteit als lagere woonlasten voor de bewoner. Zo blijven onze duurzame woningen betaalbaar. 
Aandacht voor duurzaamheid gebeurt projectmatig bij (sloop en) nieuwbouw of renovaties. Diverse 
projecten zijn in 2022 in verschillende fasen van voorbereiding en uitvoering.  
 
Verduurzamen Vijverlaan Vreeland 
Woonblok met 32 appartementen verdeeld over twee woonlagen. Dit zijn appartementen die geschikt 
zijn voor kleine huishoudens. Tweede verdieping is alleen te bereiken via een trap. 
Benedenverdieping is geschikt voor huurders die minder goed ter been zijn. Wat willen we doen: 
 
Verduurzamingsmaatregelen doorvoeren, zoals: 

 Dak isoleren; 

 Plafond berging en balkons isoleren; 

 Aanbrengen spouwmuurisolatie; 

 Na-isoleren paneelvulling buitenwandopening; 

 Glas vervangen door HR++ glas; 

 Isoleren kruipruimte; 

 CO2-gestuurde mv-installatie; 

 Zonnepanelen. 
 
Naast verduurzamen worden er ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals: 

 Voeg- en metselwerkherstel; 

 Schilderwerk; 

 Reinigen gevel; 

 Reinigen balkons en galerijen; 

 Vervangen meterkasten; 

 Vervangen verlichting voor LED; 

 Revitaliseren entree. 
 
Werkzaamheden zijn gestart in 2021 en lopen door tot en met voorjaar 2022. Begroot voor 2022:  
€ 2.082.000. Bestaande uit 40% onderhoud (€ 823.000) en 60% investering (€ 1.259.000). De 
werkzaamheden zijn onder voorbehoud van 70% instemming van bewoners van het complex.  
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Verduurzamen Kon. Wilhelminaweg en Kon. Julianaweg Loenen 
Hier staan in totaal 93 eengezinswoningen die we in drie clusters van gelijke types verdelen. Er 
komen twee plangebieden met een eigen aanpak. Plangebied A zijn de lage nummers van de Kon. 
Wilhelminaweg met 23 woningen. De rest is plangebied B.  
 
We gaan de volgende verduurzamingsmaatregelen uitvoeren in plangebied A (cluster 1): 

 Dak isoleren; 

 Spouwmuurisolatie bijvullen; 

 Aantal (noodzakelijke) vloeren vervangen en isoleren; 

 Zonnepanelen. 
 
Naast het verduurzamen worden er ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals: 

 Dakpannen vervangen; 

 Goot en hemelwaterafvoer vervangen; 

 Metsel- en voegwerkherstel; 

 Herstellen kozijnen; 

 Zelfregelende roosters (ZR-roosters) aanbrengen; 

 Schilderen.  
 
We gaan de volgende verduurzamingsmaatregelen uitvoeren in plangebied B (cluster 2&3), zoals: 

 Dak isoleren; 

 Spouwmuurisolatie vervangen; 

 Vervangen kozijnen met triple glas; 

 ZR-roosters; 

 Aantal (noodzakelijke) vloeren vervangen en isoleren; 

 CO2-gestuurde MV-installatie;  

 Zonnepanelen. 
 
Naast het verduurzamen worden er ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals: 

 Dakpannen vervangen; 

 Goot en HWA vervangen; 

 Metsel- en voegwerkherstel; 

 Schilderen. 
 
Totaal (alle clusters) € 7.255.000, verdeling onderhoud – investering 50%-50%.  
De werkzaamheden zijn onder voorbehoud van 70% instemming van de bewoners van het complex. 
 
Zonnepanelen 
In 2022 willen we naast de renovatieprojecten 50 woningen van zonnepanelen voorzien. Welke 
complexen dit zijn, bepalen we in de loop van het jaar. Afhankelijk van het type woning worden er zes 
of acht zonnepanelen geplaatst. Budget voor 2022 is € 150.000. Daarnaast begroten we voor de 
opname van het label € 4.500. 
 
Energie-index/Energieprestatie 
Door gewijzigde regelgeving is de energieprestatie van ons vastgoed gedaald (de regels zijn strenger 
geworden). De huidige index is 194,99 (label C). Nadat onze renovatieprojecten (’t Heycop, Vijverlaan 
en zonnepanelen op 50 woningen in 2022) gereed zijn verwachten we uit te komen op 191,98 (nog 
steeds net label C).  
 
We monitoren het effect van onze duurzaamheidsprojecten op de energie-index. Dit is ook 
noodzakelijk voor het aanvragen en krijgen van subsidie op investeringen in duurzaamheid. Wij 
schakelen hier extern advies voor in en zorgen dat opnames ouder dan tien jaar hernieuwd worden. 
Begroot € 62.920.  
 
  



11 
 

Renoveren en verduurzamen projecten in planvorming 
In 2022 gaan we plannen maken voor een aantal complexen. Hier is geen budget aan verbonden, 
maar er is wel capaciteit voor nodig. Het betreft: 

 Renovatie/verduurzaming Bisschopswater Breukelen (36 beneden-bovenwoningen, uitvoering 
2023). 

 Renovatie/verduurzaming Weth. Van Doornweg Kockengen (zes eengezinswoningen, uitvoering 
2023). 

 Uitwerken stedenbouwkundige visie naar complexstrategieën en complexplannen voor wijk De 
Eendracht Breukelen (uitvoering 2024). 

 
Exploitatieovereenkomst ’t Heycop 
In 2021 hebben wij een exploitatieovereenkomst afgesloten voor de WKO-installatie. De leverancier 
‘Wij Maken Energie’ onderhoudt en verzorgt de levering en het afrekenen van het verbruik van warm 
water, warmte en koeling gedurende de exploitatie. Omdat voor zittende huurders is afgesproken dat 
zij niet in woonlasten stijgen (huur en verbruik energie) compenseren wij een deel van het vastrecht 
aan ‘Wij Maken Energie’. Bedrag € 45.000.  
 
 
4.5 Onderhoud aan de woningen 
 
Om onze woningen kwalitatief op orde te houden, voeren we onderhoudswerkzaamheden uit: 

 Planmatig onderhoud is het onderhoud om de woningen voor langere tijd kwalitatief op orde te 
houden. Dit onderhoud is te plannen. 

 Mutatieonderhoud voeren we uit voorafgaand aan de ingangsdatum van een nieuw huurcontract. 

 Reparatieonderhoud vindt plaats op basis van meldingen van huurders. 
 
Planmatig onderhoud 
Al het planmatig onderhoud in 2022 is voor € 2.977.984 begroot. Zie bijlage voor een overzicht van 
werkzaamheden per kern. 
 
Dakherstel, schilderwerk 
Voor het planmatig onderhoud in Stichtse Vecht en Loosdrecht werken we met onze nieuwe partner 
de werkzaamheden voor volgend jaar uit. In iedere grotere kern (Loosdrecht, Loenen, Vreeland, en 
Breukelen) worden schilder-, dak- en gevelwerkzaamheden uitgevoerd. Aan het woongebouw de Flits 
in Loosdrecht voeren we dakherstel uit, waarbij we ook direct zonnepanelen plaatsen. 
 
Kockengen 
Er is een nog lopend contract voor Kockengen met € 110.000 voor gevelonderhoud en schilderwerk. 
Daarnaast zijn er voor Kockengen diverse werkzaamheden planmatig onderhoud begroot voor  
€ 66.000.  
 
Brandveiligheid 
In 2021 is onderzoek gedaan naar de brandveiligheid. Hoewel niet alle verbeteringen direct uitgevoerd 
hoeven te worden, streven we ernaar deze in specifieke complexen wel zo snel mogelijk uit te voeren. 
Wij begroten vooralsnog € 363.000. 
 
Per 1 juli 2022 moet in iedere woning op iedere verdieping een rookmelder hangen. Begroot is 
€ 363.000 voor het aanbrengen van rookmelders in 1.500 woningen. 
 
CV-ketels vervangen 
Ook het vervangen van cv-ketels gebeurt planmatig: € 453.651.  
 
Goten reinigen 
Reinigen van goten buiten het serviceabonnement € 6.000. 
 
Liften: één contract 
In 2022 brengen we het onderhoud aan alle liften onder bij één of twee partijen. Eurlicon gaat ons 
hierbij begeleiden. Kosten € 6.728. 
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Langer thuis 
We maken woningen bij mutatie geschikt voor langer thuiswonen. Doel is meer woningen 
levensloopbestendig maken. Huurders kunnen dan ook in de woning blijven wonen 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.  
 
Inductie kookplaten in De Angstel Breukelen 
Daarnaast worden de elektrische kookplaten in de Angstel in Breukelen conform het contract met 
ATAG vervangen. We maken van de gelegenheid gebruik inductiekookplaten te plaatsen. De 
bewoners ontvangen van ons een nieuwe pannenset die geschikt is om op inductie te koken. Deze 
kookplaten zijn weliswaar duurder en vallen niet in het bestaande contract, maar zijn in gebruik veel 
veiliger en maken het mogelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Benodigd budget 
€ 12.313.  
 
Beschoeiing 
Omdat we al weten dat er aan de Kerkweg beschoeiing hersteld moet worden, begroten we deze 
werkzaamheden binnen het planmatig onderhoud. Kerkweg beschoeiing vier woningen € 40.000. 
 
Renovatie badkamers, keukens, toiletten 
Badkamers, keukens en toiletten (BKT) die ouder zijn dan 36 jaar vernieuwen we kosteloos voor de 
huurder. We begroten 100 badkamers, keukens of toiletten die wij op verzoek van de huurder en na 
toetsing aan onze voorwaarden gaan renoveren. Bij keukenrenovaties brengen wij ook direct een 
zogenaamde perilex aansluiting aan. Dit maakt het mogelijk om elektrisch te koken. Hiermee sorteren 
wij alvast voor dat onze woningen op termijn van het gas moeten. Begroot totaal € 800.000. 
 
Mutatieonderhoud 
Op basis van de uitgaven in eerdere jaren is een bedrag van € 1.857.000 begroot voor 2022. 
Uitgangspunt is vergelijkbaar aantal mutaties als 2021, namelijk 175 (Stichtse Vecht 120, Wijdemeren 
30, Kockengen 25). 
 
Reparatieonderhoud 
Op basis van de uitgaven in eerdere jaren is een bedrag voor 2022 begroot. Dit bedrag houdt 
rekening met grote uitgaven die zich jaarlijks voordoen doordat er onvoorziene grote reparaties 
uitgevoerd moeten worden. Voor 2022 begroten wij € 954.000. 
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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).                  
 
 
4.6 Verkoop  
 
Om onze opgaven te kunnen realiseren en om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, 
willen we in 2022 zes tot tien woningen verkopen. De verkoopwoningen staan in de gemeente 
Stichtse Vecht. In de gemeente Wijdemeren verkopen wij in 2022 geen woningen.  

 

Doelstellingen duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid 2022 
• Vijftien nieuwbouwwoningen opleveren. 
• Living lab: twintig tijdelijke woningen realiseren in Breukelen. 
• Vier (sloop-)nieuwbouwprojecten in planvorming. 
• Zonnepanelen plaatsen op 50 woningen. 
• Badkamers, keukens, toiletten renoveren in 100 woningen. 
• 125 woningen renoveren en verduurzamen. 
• Energie-index gemiddeld 191,98 of beter. 
• 22 woningen geschikt maken voor langer thuis wonen. 
• Liftcontract afsluiten met één of twee vaste partijen voor alle liften. 
• Zes tot tien woningen verkopen. 

  

Onderhoud-verbetering:

Koningin Wilhelminaweg 788.000          788.000          

Koningin Wilhelminaweg/Julianaweg 2.840.000       2.840.000       

Vijverlaan 823.000          1.259.000       

De Flits 87.000            130.000          

t Heycop 100.000          

Rookmelders 363.000          

Brandveiligheid 363.000          

Duurzaamheid kookplaten De Angstel 12.000            

Duurzaamheid - zonnepanelen 151.000          

Modernisering op verzoek 50.000            

Nieuwbouw:

Wilhelminastraat 1.524.000       

Wilhelminaweg (herbouw) 760.000          

Wilhelminaweg Brandschade uitkering -294.000         

Living Labs 1.463.000       

Schepersweg - Kanaalflatjes 1.750.000       

t Kockenest 651.000          

Dudok de Witstraat 473.000          

10.326.000 12.383.000
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VERBINDEN EN SAMENWERKEN 
 
Hoofddoelen uit ondernemingsplan 

 
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 regisserend opdrachtgever. We voeren regie over onderhoud, 
verduurzamen en (ver)bouwen: met ketenpartners borgen we kwaliteit, planvorming, uitvoering, 
kennis en ervaringen.  

 Vecht en Omstreken deelt – haalt en brengt – kennis actief in haar zakelijke netwerk.  

5. Verbinden en samenwerken 

 
5.1 Samenwerken met huurders 
 
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.  
 
Huurdersbelangenorganisatie (HBO) 
In 2022 wordt de samenwerking gecontinueerd door het actief betrekken van de HBO bij 
beleidsontwikkeling en de introductie van nieuwe producten en diensten. Ook besteden wij extra 
aandacht aan het informeren en waar mogelijk betrekken bij onderhouds-, verduurzamings- en 
sloop/nieuwbouwprojecten. 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 € 23.500 begroot.  
 
Bewonerscommissies  
Vecht en Omstreken wil in 2022 bij elk project samenwerken met actieve bewoners/projectcommissies 
die de huurders in een complex vertegenwoordigen. Voor onderstaande commissies is in totaal  
€ 2.000 gereserveerd: 

 Sloop/nieuwbouwproject Breukelen (Wilhelminastraat); 

 Sloop/nieuwbouwproject Breukelen (Schepersweg); 

 Renovatieproject Loenen (Kon. Wilhelminaweg/Kon. Julianaweg); 

 Renovatieproject Vreeland (Vijverlaan). 
 
Huurderstevredenheid  
In 2022 laten we de huurderstevredenheid meten op verschillende processen en projecten (zoals 
mutatie, reparatie en renovatieprojecten). Waar nodig gebruiken we de resultaten van de enquêtes om 
bij te sturen. Wij willen minimaal een gemiddeld cijfer 7 behalen voor de algemene 
huurderstevredenheid. 
 
Serviceabonnement 
Samen met onze aannemers hebben we onderzocht hoe wij de technische implementatie en 
uitwerking vanuit het aannemersportaal kunnen realiseren. Ervan uitgaande dat dit (technisch en 
administratief) gerealiseerd kan worden, bieden wij in 2022 een serviceabonnement aan bestaande en 
nieuwe huurders aan.  
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5.2 Samenwerken met de gemeenten 
 
We werken samen met de gemeenten om alle zaken rondom wonen zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Overall doelstelling is dat we elkaar makkelijk weten te vinden, prettig samenwerken en 
samen optrekken voor alle relevante onderwerpen. 
 
Buurtbemiddeling 
Het aantal aanvragen van huurders voor hulp van buurtbemiddeling neemt toe. Vecht en Omstreken 
betaalt een deel van de kosten. De kosten vallen onder de begroting leefbaarheid, wonen en zorg. 
 
Woonoverlast 
We werken nauw samen met de afdeling veiligheid van de gemeente Stichtse Vecht als het gaat om 
ernstige woonoverlast. In het budget leefbaarheid is hier dekking voor opgenomen. In 2022 willen we 
een convenant afsluiten met de gemeente Stichtse Vecht en de corporaties om op eenvoudige wijze 
persoonsinformatie uit te wisselen gericht op de toewijzing en bij vermoeden van woonfraude. In 2022 
onderzoeken we ook gezamenlijk met de gemeente en Portaal de mogelijkheden om een 
casemanager extreme woonoverlast in te huren voor Stichtse Vecht.  
 
Wonen, zorg en welzijn 
Twee nieuwe partijen, Timon en Incluzio, gaan in de gemeente Stichtse Vecht per 1 januari 2022 
samen jeugdhulp, WMO-begeleiding en hulp vanuit de wijkteams organiseren. Dit betekent voor ons 
dus nieuwe partners om mee samen te werken. We sturen op direct, persoonlijk contact en 
resultaatgerichtheid.  

 
Vanuit het zorgplatform willen we in 2022 minimaal één vraagstuk of actueel thema uitwerken. Dit kan 
een actueel knelpunt zijn in bijvoorbeeld samenwerking in het sociaal domein of het opstellen van 
initiatieven voor cluster- of gemengd wonen (denk aan bijvoorbeeld hofjes).  
 
Samen met de gemeente onderzoeken we of het complex ‘t Heycop als pilot kan dienen om te 
onderzoeken wat er (nog) nodig is om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.  
 
Duurzame 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. In Loosdrecht vindt een soortgelijk project plaats, maar hier vindt de financiering 
geheel plaats vanuit de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW). 
 
 
5.3 Samenwerken met andere woningcorporaties  
 
Samenwerking (en mogelijk fusie op termijn) met de kleinere corporaties in ons werkgebied helpt ons 
om de organisatie verder te professionaliseren.  
 
Woningstichting Wuta 
In 2022 continueren we de financiële en technische ondersteuning voor Woningstichting Wuta. De 
bijdrage die zij hiervoor betalen maakt onderdeel uit van de vergoeding voor “overige activiteiten”. 
Deze zijn als volgt te specificeren: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prognose Begroting

2021 2022

Collegiale adm. en techn. ondersteuning € 46.000 € 43.000

Opstelplaatsen zendmasten € 8.000 € 8.000

Diverse opbrengsten 33.000

€ 87.000 € 51.000



15 
 

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

 
 

5.4 Samenwerken met kennispartners 
 
We werken samen met verschillende soorten kennispartners. Dat zijn partners die beschikken over 
specifieke kennis die wij zelf niet in huis hebben. 
 
Onderhoudspartners 
In 2022 werken we met onze partner voor planmatig onderhoud het regisserend opdrachtgeverschap 
verder uit. In het dagelijks onderhoud maken we de omslag van opzichter naar kwaliteitsbeheerder en 
sturen we op procesverbetering en het gebruik van de basiskwaliteit. In de grote projecten blijven we 
de bestaande werkvorm professionaliseren door evaluaties: we brengen voortdurend leren in de 
praktijk. 
 
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, toetsen we prijzen die projectspecifiek zijn. We schakelen hier een 
kostendeskundige voor in. Begroot € 10.000. 
 
Accountant en fiscale adviseurs 
Voor onze jaarlijkse accountantscontrole maken we gebruik van Mazars. Voor reguliere 
accountantskosten begroten wij voor 2022 een bedrag van € 83.000.  
 
Ook maken we op regelmatige basis gebruik van de dienstverlening van Deloitte belastingadviseurs. 
Zij helpen ons voornamelijk op het gebied van vraagstukken rond de vennootschapsbelasting (vpb). 
Dit loopt vanaf het opstellen van de taks clearance voor de jaarrekening tot de indiening en 
afwikkeling van de uiteindelijke vpb-aangifte.  
 
Voor 2022 houden we rekening met: 

 Afwikkelen vpb-aangifte 2019 en 2020 

 Fiscale beoordeling projecten en overig onderhoud 

 Opstellen taks clearance voor de jaarrekening 2021 
 
Voor de btw is de eigenbouwersregeling van belang. Wij beschouwen onszelf niet als eigenbouwer, 
maar mogelijk brengt een adviesuitvraag bij Deloitte hier verandering in. Worden wij toch als 
eigenbouwer aangemerkt, dan dienen wij hier mogelijk maatregelen op te nemen om 
aansprakelijkheid op dit gebied te beperken. 
 

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

 
 

  

Begroting

2022

(8) Overige activiteiten € 51.000

€ 51.000

Jaarrek. Prognose Begroting

2020 2021 2022

Accountantskosten (10) 47976 € 80.000 € 90.000

Kosten fiscale advisering acc.org. (10) 77423 € 73.000 € 75.000

€ 125.399 € 153.000 € 165.000

Begroting

2022

(10) Overige organisatiekosten € 165.000
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Advisering en overige diensten derden 
In 2022 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 verbinden en samenwerken 2022 
• Huurders beoordelen onze dienstverlening gemiddeld ≥ 7. 
• Serviceabonnement invoeren. 
• Samenwerking in de gemeenten optimaliseren. 

 

  

Prognose Begroting

2021 2022

Juridische dienstverlening (1) € 30.000 € 40.000

EPA opnames (2) € 50.000 € 67.500

Optimaliseren MJOB (2) € 15.000

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

Conditiemetingen (2) € 6.555

Onderzoeken brandveiligheid (2) € 20.000

Salarisverwerking (10) € 4.000 € 4.500

Ondernemingsplan (10) € 20.000

Toetsing prijzenboek (2) € 21.780 € 10.000

Gebiedsvisie Eendracht (2) € 15.000

Gebiedsvisie Eendracht (2) € 10.000

Aanbesteding liften (2) € 6.700

Energiebewust maken bewoners (1) € 5.000 € 5.000

Data asbest en teermastiek (2) € 6.050

OnderhoudNL (2) € 6.200 € 12.100

Atrivé dashboard Kockengen (1) € 12.403

Taxateur (10) € 15.125 € 8.200

Woonruimteverdeling (1) € 2.000 € 2.500

Boodschappendienst (2) € 6.150 € 6.500

Klanttevredenheidsmetingen (1) € 8.500 € 8.000

VVE beheer (1) € 2.244 € 2.500

Fusie (10) € 70.000

Huisvestings-verbouwingsplan (10) € 20.000

Diverse kosten (10) € 12.500 € 20.000

Stelpost advies, ondersteuning, onderzoek, etc.: (10) € 20.000 € 20.000

€ 335.007 € 263.500

Begroting

2022

(1) Verhuur en beheer € 58.000

(2) Onderhoud € 112.800

(10) Overige organisatiekosten € 92.700

€ 263.500
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BEDRIJFSVOERING 
 
Hoofddoelen uit ondernemingsplan 
 
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. 

6. Bedrijfsvoering  

 
6.1 Automatisering en digitalisering 
 
Het is belangrijk dat onze bedrijfsprocessen soepel verlopen. Automatisering en verdere digitalisering 
hebben onze dagelijkse aandacht. Onze vaste partners op het gebied van ICT-voorzieningen zijn Itris 
(primair systeem) en NEH (kantoorautomatisering). 
 
Digitalisering en ICT 
Voor het realiseren van verdere digitalisering hebben wij ons de laatste jaren laten ondersteunen door 
SmartR. Samen hebben we een visie op I&A en een bijbehorend (meerjaren)programma opgesteld.  
 
Doelstellingen voor de periode 2020-2022: 

 We beschikken over een effectief opererend I&A.  

 Onze dienstverlening is 24/7 digitaal beschikbaar en onze bedrijfsvoering sluit daarop aan.  

 We werken digitaal resultaatgericht samen met partners.  

 We beschikken over een adequate informatievoorziening.  
 
In 2022 pakken we de volgende taken op: 

 Onze website wordt in 2022 meer toekomstbestendig gemaakt, hiervoor komt er een nieuw 
ontwerp en een nieuwe beheerstructuur. Dit wordt geïnitieerd vanuit Zig Websoftware. 

 Voor onze kantoortoepassingen gaan wij over op Microsoft 365, waarmee we aansluiten op de 
moderne eisen voor digitaal werken. Hieruit volgt een flinke aanpassing voor onze manier van 
werken en het raakt ook de inrichting van andere systemen. 

 Het proces rond de inkoopverwerking wordt verder gedigitaliseerd. Hierdoor zijn er minder 
handmatige handelingen nodig (met name factuurverwerking). 

 Wij digitaliseren het proces voor huuropzeggingen en nieuwe verhuringen door te gaan werken met 
een app. Ook andere processen, zoals ‘ZAV-aanvragen’ en ‘woning opzeggen’, worden 
gedigitaliseerd. 

 SBR is de voorgeschreven internationale standaard voor bedrijfsmatige rapportages tussen 
overheid en organisaties. De volledige SBR-inrichting is eind 2022 afgerond.  

 We toetsen AVG-afspraken die we in 2018 maakten en voeren aanpassingen door.  
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De kosten die we hiervoor in 2022 opnemen zijn onderdeel van de totale ICT-begroting 
(kosten van SmartR zijn opgenomen onder “inhuur derden”): 

 

 
 

 
 

 
 
6.2 Procesverbeteringen 
 
We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze processen effectiever en efficiënter in te richten. 
Vaak met kleine wijzigingen, soms met grote wijzigingen. Die laatste beschrijven we hier. 
 
Huurdersportaal en zaakgericht werken 
We hebben een website met uitgebreide kennisbank en een huurdersportaal. Hiermee maken we het 
mogelijk dat huurders zelf hun woonzaken digitaal op elke minuut van de dag kunnen raadplegen en 
regelen. In 2022 voegen we hier nog een aantal zaken aan toe, zoals “zelf aangebrachte voorziening 
aanvragen’, ‘huur opzeggen’ en mogelijk ook ‘woningruil aanvragen’. We zorgen ervoor dat de 
betrokken medewerkers hiermee kunnen werken. 
 
Reparatieverzoeken online 
Vanaf 2022 is het voor huurders mogelijk online een reparatieverzoek in te dienen direct bij de 
aannemer. Uitdaging is om het technisch voor elkaar te krijgen dat data van reparatieverzoeken en 
serviceabonnement in ViewPoint komt. Zodat ook facturatie en betaling vereenvoudigd worden en wij 
inzicht houden in aantallen reparatieverzoeken, afhandelingssnelheid en kosten. 
 
Verbeteren verhuurproces 
Het verhuurproces wordt volledig overgedragen aan de verhuurconsulenten. Met een app kan de 
verhuurconsulent in de woning de huurovereenkomst, SEPA, huisvestingsvergunning, 
overnameformulieren, etc. digitaal laten ondertekenen of verstrekken. Ook maakt hij in deze app - 
samen met de nieuwe huurder - een opleverrapport met foto’s. Alle documenten worden direct 
gemaild naar de huurder en automatisch in het huurdersportaal ontsloten. Deze app wordt in 2022 
aangekocht en ingericht. 
 

Eenmalig Jaarlijks

Implementatie module inkoopverwerking € 7.018 € 9.361

Aanpassen website € 6.050

Digitale oplevering woningen € 14.520 € 2.982

SBR rapportage € 30.000 € 5.000

Office 365 € 30.000 € 6.000

€ 87.588 € 23.343

Prognose Begroting

2021 2022

Software en licenties € 213.000 € 248.737

Extra 2021 € 23.343

Consultancy e.d. € 245.000 € 164.000

Extra 2021 € 87.588

€ 458.000 € 523.668

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

Begroting

2022

(1) Verhuur en beheer 33% € 173.702

(2) Onderhoud 35% € 187.406

(6) Verkoop 1,5% € 6.624

(8) Overige activiteiten 3,2% € 10.642

(10) Overige organisatiekosten 27,3% € 145.294

€ 523.668
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Verbeteren mutatieproces 
Onze norm voor de leegstand van de woningen ten behoeve van mutatieonderhoud wordt momenteel 
niet gehaald. Doel voor 2022 is om gemiddeld binnen 28 dagen leegstand te blijven. 
 
Advies, onderzoek en ondersteuning planmatig onderhoud 
In 2022 werken we met een nieuwe partner het proces uit dat maakt dat wij steeds meer de regie 
voeren als vastgoedmanager. Er zijn drie werkgroepen ingericht (strategie, voortraject, uitvoering) 
voor onder andere prijzenboek, KPI’s en monitoring. Eind 2022 staat het proces, zodat wij er vanaf 
2023 mee werken. Voor het realiseren van onze plannen hebben we advies en ondersteuning nodig.  
 
6.3 Juiste data  
 
De betrouwbaarheid en volledigheid van data in systemen is erg belangrijk. Vecht en Omstreken 
stuurt op basis van deze data. Belangrijke pijlers voor de vastgoedstrategie zijn meerjaren-
onderhoudsplanning, conditiemetingen van complexen en data in woningcartotheek. Omdat dit 
integraal onderdeel uitmaakt van onze werkzaamheden en in bepaalde gevallen (zoals EPA-label) 
zelfs verplicht is, zijn er geen specifieke doelstellingen benoemd. 
 
Audits  
Om te waarborgen dat wij beschikken over de juiste data, voert een onafhankelijke controller 
regelmatig audits uit op diverse processen. Hij geeft oordeel en advies over geauditeerde processen. 
In 2022 continueren we de samenwerking met de externe controller.  
 
Overige kosten bedrijfsvoering 

 

Met uitzondering van de kosten voor de raad van commissarissen en de kosten van planontwikkeling 
worden al deze kosten indirect toegerekend. De allocatie is als volgt: 

  

Doelstellingen bedrijfsvoering 2022 
• Huurdersportaal en zaakgericht werken optimaliseren. 
• Reparatieverzoeken direct online melden bij de aannemers. 
• Verhuurproces digitaliseren. 
• Gemiddeld maximaal 28 dagen leegstand door mutatie. 

Prognose Begroting

2021 2022

Overige personeelskosten € 141.814 € 143.000

Kosten RvC (10) € 63.980 € 65.000

Huisvestingskosten € 86.780 € 79.000

Kantoorkosten € 86.345 € 94.300

Planontwikkeling (5) € 35.000 € 35.000

Bankkosten € 25.525 € 33.500

Contributies en bijdragen € 78.277 € 80.000

Overige kosten € 99.000 € 144.000

€ 616.721 € 673.800

Begroting

2022

(1) Verhuur en beheer € 191.400

(2) Onderhoud € 113.200

(3) Servicecontracten € 60.000

(4) Overige exploitatielasten € 25.000

(5) Waardeveranderingen € 35.000

(6) Verkoop € 6.100

(8) Overige actviteiten € 6.400

(9) Financiële baten en lasten € 22.500

(10) Overige organisatiekosten € 214.200

€ 673.800
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ORGANISATIEONTWIKKELING 
 

Hoofddoelen uit ondernemingsplan 
 
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 bijdraagt aan zichtbaarheid en betrokkenheid van de organisatie. 

7. Organisatieontwikkeling  

 
7.1 Medewerkers 
 
Het succes van de organisatie hangt vooral af van de kennis, kunde en motivatie van de eigen 
medewerkers. De formatie bestaat eind 2021 uit 25 medewerkers (22 formatieplaatsen), inclusief 
directeur-bestuurder. 
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Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaan twee medewerkers ons verlaten in 
2022. Naast een stukje vervanging is er ook behoefte aan extra capaciteit. Dit komt vooral voort uit het 
feit dat we meer kennis binnen de organisatie willen beleggen in plaats van expertise in te huren. 
Hiervoor breiden we de formatie per saldo uit met 2,11 formatieplaatsen en is er ruimte voor een 
stagiair. Hiermee is het personeelsverloop als volgt weer te geven. 
 
Afdeling Fte's eind 

2021

Uitstroom 

2022

Instroom 

2022

Fte's eind 

2022

Instroom betreft

Directie/Staf 2,56 0,50 3,06 ICT functionaris

Financiën 2,89 -1,00 2,00 3,89 Financial controller

Wonen 8,67 -0,89 0,50 8,28 Verhuurconsulent

Vastgoed 7,89 1,00 8,89 Medewerker Vastgoed

22,00 -1,89 4,00 24,11  
 
Team Wonen 
Voor de verhuurconsulenten komt er extra ruimte (18 uur - 0,5 fte) om de mogelijkheid te hebben van 
vier parttimers te groeien naar drie fulltimers. Reden: de verhuurconsulenten gaan naast de 
verhuringen op locaties ook de voor- en eindinspecties uitvoeren in 2022. Daarnaast zoeken we 
ondersteuning voor het team Wonen in de vorm van een stagiair voor de periode van maximaal 12 
maanden (€ 500 stagevergoeding per maand). 
 
Team Vastgoed 
Naast het uitvoeren van vastgoedgerelateerde activiteiten gaat de ontwikkeling van vastgoedingenieur 
naar vastgoedmanager in 2022 door. Hiervoor is een medewerker Vastgoed nodig voor 
projectondersteuning van de grote projecten (ondersteuning participatie) en trekken van kleinere 
projecten (1 fte). De rol van de kwaliteitsbeheerders in het mutatie- en reparatieproces wordt in 2022 
conform functieomschrijving ingevuld. 
 
Team Financiën 
In de loop van 2022 is er behoefte aan een extra financial controller. Deels vervanging van de huidige 
financial controller. 
 
Directie en staf 
We willen minder afhankelijk zijn van derden waar het gaat om digitalisering en het beheer van 
toepassingen. Wij zoeken daarom naar een oplossing om de afhankelijkheid te beperken en de kennis 
meer intern te beleggen. Hiervoor zoeken wij in 2022 een eigen ICT-functionaris (0,5 fte). Als deze 
functie is ingevuld neemt de inzet van SmartR af. 
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Hiermee komen de salariskosten voor 2022 uit op: 

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

 
 
De volledige inhuur voor 2022 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 5.4. 
 
 
 
  

Prognose Begroting

2021 2022

Bruto salarissen € 1.308.251 € 1.516.200

Pensioenpremie werkgever € 196.000 € 212.268

Premies SV werkgever € 209.000 € 242.592

€ 1.713.251 € 1.971.060

Begroting

2022

(1) Verhuur en beheer (afd. Wonen) € 602.250

(2) Onderhoud (afd. Vastgoed) € 663.499

(6) Verkoop € 24.205

(8) Overige activiteiten € 34.978

(10) Overige organisatiekosten (afd. Dir. & Financiën) € 646.128

€ 1.971.060

Prognose Begroting

2021 2022

Business controller (10) € 30.000 € 30.000

Financiën (10) € 45.000 € 25.000

ICT (10) € 175.000 € 150.000

Verhuur (1) € 98.000

Vastgoed (2) € 14.500

Wijkbeheer (8) € 13.000 € 13.000

HR + trainee (10) € 34.538 € 30.000

€ 410.038 € 248.000

Begroting

2022

(1) Verhuur en beheer € 0

(2) Onderhoud € 0

(8) Overige activiteiten € 13.000

(10) Overige organisatiekosten € 235.000

€ 248.000
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7.2 Lerend, dynamisch en scherp op ontwikkelingen 
 

Voor het presteren van de organisatie is het van belang dat we beschikken over passende en vitale 
medewerkers die zich betrokken voelen. Om dit te bereiken zetten zowel werkgever als medewerkers 
zich actief in.  
 
Leren en ontwikkelen 
Medewerkers worden gestimuleerd om te blijven leren en ontwikkelen. Hiervoor is persoonlijk 
ontwikkelbudget beschikbaar. Medewerkers en teams ontwikkelen zich door trainingen, seminars, 
opleidingen en kennissessies.  
 
Plannen, bijsturen en beoordelen 
Aan het begin van het jaar stelt elke medewerker persoonlijke leerdoelen vast. Deze doelen worden 
gedurende het jaar besproken met de manager, indien nodig bijgestuurd en aan het einde van het jaar 
beoordeeld.  
 
Netwerken 
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.  
 
 
7.3 Toekomst van de organisatie 
 
Na twee fusies zijn we gegroeid als organisatie. Daarnaast zijn we meer digitaal en deels vanuit huis 
gaan werken. 
 
Nieuw huisvestingsplan 
In 2022 maken we een nieuw huisvestingsplan waarbij we onze kantoren zo efficiënt mogelijk 
inrichten. We kijken wat er nodig is om de nieuwe, hybride vorm van werken vanuit huis en op kantoor 
zo goed mogelijk te faciliteren. 
 
Nieuw ondernemingsplan 
Ons huidige ondernemingsplan loopt tot 2023. In 2022 schrijven we een nieuw ondernemingsplan. 
Hiervoor halen we input op bij onze belangrijkste stakeholders en vanuit alle teams in onze 
organisatie. 
 
 

Doelstellingen organisatieontwikkeling 2022 
• Nieuwe medewerkers werven, formatie op sterkte brengen. 
• Elke medewerker volgt minimaal één vakinhoudelijk en één persoonlijke training. 
• Elk team wisselt kennis en werkafspraken uit met een andere corporatie.  
• Huisvestingsplan opstellen. 
• Nieuw ondernemingsplan ontwikkelen. 
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8. Financieel beleid 

 
8.1 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 blijvend aansluit op de vraag, we de huren betaalbaar houden en als 
organisatie financieel gezond blijven. Onze duurzame vastgoedstrategie is in lijn met prestatie-
afspraken, gemeentelijke woonvisie en actuele woningmarktonderzoeken. Onze ambitie en 
temporisering passen binnen de financiële mogelijkheden. Dit leidt tot de uiteindelijke strategie, 
waarop deze begroting is gebaseerd en waarmee wij rekening houden in onze financiële prognoses. 
 
Opzet begroting 
We hanteren 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, ICT en overige kantoorkosten) worden indirect toegerekend. 
 
Invloed corona(maatregelen) 
De invloed is beperkt gebleken voor de organisatie en financiële continuïteit van Vecht en Omstreken. 
We gaan ervan uit dat dit ook de komende tijd beheersbaar blijft. In indirect opzicht kan dit wel 
(tijdelijk) effect hebben door bijvoorbeeld een hogere inflatie, hier houden we in onze scenario’s 
rekening mee. 

8.2 Sturing op Liquiditeit 

 
Sturing op kasstromen is voor ons enorm belangrijk. Op basis van de geprognosticeerde kasstromen 
bepalen we wat wij intern kunnen financieren en wat wij extern dienen aan te trekken.  
 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeelt de toekomstige kasstromen voor afgifte 
van de borgstellingverklaring en bepaalt daarmee de maximaal aan te trekken externe financiering 
onder borging van het WSW. Het WSW hanteert hiervoor de Interest Coverage Ratio (ICR). Die 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 een minimum van 1,6 
(WSW-norm 1,4). Voor 2022 houden we een minimum aan van 2; surplus van circa € 0,8 miljoen ten 
opzichte van de WSW-norm. Dit doen wij vooral om verschuivingen in betaalmomenten op te vangen. 

 

 
Ontwikkeling ICR (bedragen x € 1.000) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Operationele activiteiten 1.894       2.161       4.784       3.174       3.612       3.742       

Rente uitgaven 1.598       1.210       1.164       1.071       1.020       1.001       

Ontvangen rente -          -          -          -          -          -          

Gecorrigeerde op.kasstroom 3.492      3.371      5.948      4.245      4.632      4.743      

Rente uitgaven 1.598       1.210       1.164       1.071       1.020       1.001       

ICR 2,2          2,8          5,1          4,0          4,5          4,7          
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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 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 uitgaven). 
 
Bovendien hebben de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting (vpb) grote invloed op de 
kastromen. Jaarlijks hebben we het over een slordige € 4 tot € 5 miljoen aan uitgaven, waarbij vooral 
de vpb-uitgaven flink kunnen fluctueren. Dit heeft enerzijds te maken met de daadwerkelijke realisatie 
van renovatie en verduurzamingsprojecten, maar komt ook door verschillende  standpunten voor de 
fiscale rubricering van projectmatige onderhoudskosten. Dit kan leiden tot verschillen in de uitgaven 
ten opzichte van onze begroting.  

 
8.3 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 de solvabiliteit is sterk afhankelijk van de waardering van het 
vastgoed. Een stijging of daling van de waarde van het vastgoed komt 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 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 doorexploiteren 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 tegen beleidswaarde (bedragen x € 1.000) 
 
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 75%.  
De verwachte ontwikkeling van de Loan to Value (tegen beleidswaarde) is als volgt: 
 

 
Ontwikkeling LtV obv beleidswaarde (bedragen x € 1.000)  
 
  

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Eigen vermogen 121.828   120.281   120.856   114.166   111.863   107.433   

Totaal vermogen 197.203   203.211 202.020 202.987 206.171 208.516

Solvabiliteit 61,8% 59,2% 59,8% 56,2% 54,3% 51,5%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Leningenportefeuille 61.660     69.064     67.616     74.613     79.487     84.897     

Vastgoed in exploitatie 179.807   182.980   183.807   188.871   192.109   194.501   

Loan to Value 34,3% 37,7% 36,8% 39,5% 41,4% 43,6%
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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 marktwaarde van de 
uitstaande schulden, waarbij de onderpandwaarde de marktwaarde van het ingezette bezit is. Het 
WSW stelt als norm dat de onderpandwaarde voor maximaal 70% met leningen mag worden 
gefinancierd. Intern hanteren we een norm van 60%. 
 

 
Ontwikkeling dekkingsratio (bedragen x € 1.000) 
 

Onderpandsratio 
Dit is vergelijkbaar met de dekkingsratio, maar hierbij wordt de marktwaarde van het onderpand 
vergeleken met marktwaarde van de geborgde schuldpositie. Hiervoor gelden dezelfde maximale 
percentages als bij de berekening van de dekkingsratio.  
 

 
Ontwikkeling onderpandsratio (bedragen x € 1.000) 
 

8.4 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 
(Aw) hanteren. Wij zien geen redenen om hiervan af te wijken. 
 

 
Parameters begroting 2022 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Leningenportefeuille 67.053     73.795     72.366     80.015     83.826     87.796     

Marktwaarde 480.398   492.250   497.723   516.402   530.893   542.378   

Dekkingsratio 14,0% 15,0% 14,5% 15,5% 15,8% 16,2%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Leningenportefeuille 65.247     72.490     71.445     79.476     83.349     87.380     

Marktwaarde 473.804   485.733   491.675   510.263   524.662   536.054   

Onderpandsratio 13,8% 14,9% 14,5% 15,6% 15,9% 16,3%

2022 2023 2024 2025 2026

Huurstijging 2,00% 1,70% 1,50% 1,50% 1,50%

Huurderving 0,70% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Prijsinflatie 1,70% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Loonstijging 1,70% 1,80% 1,80% 1,90% 1,90%

Bouwkosten stijging 3,00% 1,90% 1,90% 1,90% 2,10%

Leegwaardestijging 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Rente leningen o/g 0,75% 0,85% 0,95% 0,95% 1,05%

Saneringsheffing % huur 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grondslag verhuurd.heff. 0,527% 0,501% 0,502% 0,502% 0,502%

Obligo WSW 0,167% 0,167% 0,167% 0,167% 0,167%

Aantal nieuwbouw 35           -          76           35           35              

Aantal verkopen 6             8             8             8             8               

Aantal sloop 3             45           12           -          24              
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8.5 Investerings- en financieringsbegroting 
 
Hieruit 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.  
 

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2022 2023 2024 2025 2026

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 21.260      21.859     22.361     23.145     23.753     

Vergoedingen 791           803         815         828         840         

Overige bedrijfsontvangsten 221           224         227         230         233         

Rente ontvangsten -           -          -          -          -          

Saldo ontvangsten 22.272      22.886     23.403     24.203     24.826     

Uitgaven:

Onderhoudsuitgaven -10.325     -5.802      -8.115      -8.101      -8.305      

Lonen en salarissen incl. soc.lasten -1.971       -2.007      -2.043      -2.081      -2.121      

Overige bedrijfsuitgaven -6.465       -6.795      -6.939      -7.171      -7.354      

Lasten servicecontracten -791          -803        -815        -828        -840        

Renteuitgaven -1.210       -1.164      -1.071      -1.020      -1.001      

Vennootschapsbelasting 651           -1.531      -1.246      -1.390      -1.463      

Saldo uitgaven -20.111     -18.102    -20.229    -20.591    -21.084    

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.161        4.784       3.174       3.612       3.742       

(Des)investeringsactiviteiten

Ontvangsten:

Verkoopontvangsten 1.636        2.346       2.358       2.307       2.416       

Uitgaven:

Nieuwbouw huurwoningen -6.326       -4.861      -9.429      -7.833      -8.507      

Verbeteringen -6.055       -801        -3.050      -2.910      -3.011      

Overige (des)investeringen -100          -50          -50          -50          -50          

Saldo ontvangsten en uitgaven -10.845     -3.366      -10.171    -8.486      -9.152      

Financiële vaste activa

Ontvangsten -           -          -          -          -          

Kasstroom uit (des)investeringen -10.845     -3.366      -10.171    -8.486      -9.152      

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten:

Nieuwe leningen 10.600      5.452       10.482     8.532       9.141       

Uitgaven:

Aflossing leningen -3.196       -6.900      -3.485      -3.658      -3.730      

Kasstroom uit financierings activiteiten 7.404        -1.448      6.997       4.874       5.411       

Overige mutaties

Mutatie liquide middelen -1.280       -30          -          -          1             
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Inkomende kasstromen vanuit (des)investeringen hebben betrekking op de verkoop van 
huurwoningen. Uitgaande kasstromen gedurende de komende vijf jaar betreffen voornamelijk 
nieuwbouwprojecten, renovaties/verbeteringen en verduurzaming. Per saldo verwachten wij per eind 
2026 een toename van het bezit met 89 huurwoningen en een afname van het aantal garages met 30.  
 
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 € 3,2 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met de fluctuaties in 
de lening met een variabele hoofdsom (€ 2,5 miljoen) waar we sinds dit jaar over beschikken. 
 
Dit samenspel van factoren leidt ertoe dat we in 2022 voor een behoorlijk bedrag aan externe 
financiering dienen aan te trekken; € 10,6 miljoen. Hierbij gaan wij ervan uit dat er voor de 
bedrijfsvoering minimaal € 2,0 miljoen aan liquide middelen nodig is. 
 
8.6 Financieringsstrategie 

 
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 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 2022, 
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. Te allen 
tijde willen wij onze volkshuisvestelijke taken naar behoren kunnen blijven uitvoeren en aan onze 
verplichtingen kunnen blijven voldoen. De beschikbaarheid van financiering is hierbij essentieel. De 
weg naar financiering loopt via het 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, zoals eerder aangegeven, 
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 prognose. De ratio’s moeten aan (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 
We streven naar een renterisico van maximaal 15%. Voor een aaneengesloten periode van vijf jaar 
streven wij naar totaal maximaal 30%. Hiermee bereiken we een spreiding van aflossingsmomenten 
(en herfinancieringsrisico’s) in de tijd. Bij het aantrekken van financiering wordt hiermee rekening 
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gehouden. In het eerste overzicht staat het risicovolume binnen de bestaande leningenportefeuille 
(portefeuillemethode). Hiervoor vergelijken we het saldo van aflossingen en renteconversie met het 
schuldrestant van de bestaande portefeuille. 

 

 
(bedragen x 1.000) 

 
Het volgende overzicht laat het risicovolume zien gebaseerd op de totale toekomstige 
financieringsbehoefte, zoals deze blijkt uit de meerjarenbegroting (bedrijfseconomische methode). 
Hiervoor vergelijken we geplande financieringen en renteconversies met het geprognosticeerde 
schuldrestant begin boekjaar. 
 

 
(bedragen x 1.000) 

 
Door flinke investeringen en beperkte omvang van de leningenportefeuille is het renterisico in enige 
jaren boven de norm. Voor 2022 kunnen we dit reduceren door leningen zo vroeg mogelijk vast te 
leggen (rekening houdend met de maximale termijn die het WSW voorschrijft). Voor latere jaren is er 
nog volop ruimte voor bijsturing.  
 
(Her)financieringsrisico’s 
Betreft het risico dat er geen financiering kan worden aangetrokken op het moment dat dit nodig is of 
dat er geen aflossingen kunnen worden gedaan op het moment dat dit gewenst is. Spreiding in de 
herfinancieringsmomenten van leningen leidt tot een lager (her)financieringsrisico. Dit risico wordt 
gemeten als de verhouding tussen de schuldrestanten die geherfinancierd moeten worden en 
schuldrestanten die tussentijds opeisbaar zijn ten opzichte van de totale schuldpositie. We willen het 
herfinancieringsrisico beperken tot maximaal 18% van de uitstaande leningenportefeuille en hieraan 
een minimum verbinden van 3% per twee jaar. Bij het aantrekken van financiering wordt hiermee 
rekening gehouden.  

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Leningenportefeuille begin boekjaar 61.660  58.463  51.564  48.079  44.421  40.690  37.485  34.202   26.633   25.083   

Aflossing 3.196    6.900    3.485    3.658    3.730    3.205    3.283    7.568     1.550     1.251     

Renteconversie 3.403    -       2.055    -       -       -       -       -        2.894     166       

Bedrag renterisico 6.599    6.900    5.540    3.658    3.730    3.205    3.283    7.568     4.444     1.417     

Percentage renterisico 10,7% 11,8% 10,7% 7,6% 8,4% 7,9% 8,8% 22,1% 16,7% 5,6%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Leningenportefeuille begin boekjaar 61.660  69.063  67.616  74.613  79.487  84.897  96.762  105.870 104.802 104.235 

Renteconversie 3.403    -       4.555    2.500    2.500    2.500    2.500    2.500     5.394     2.666     

Nieuwe leningen 10.600  5.452    10.482  8.532    9.141    15.070  12.391  6.501     983       4.311     

Bedrag renterisico 14.003  5.452    15.037  11.032  11.641  17.570  14.891  9.001     6.377     6.977     

Percentage renterisico 22,7% 7,9% 22,2% 14,8% 14,6% 20,7% 15,4% 8,5% 6,1% 6,7%
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Met uitzondering van 2029 valt het herfinancieringsrisico binnen de gestelde marges. Uitgaand van 
een toename van de leningenportefeuille lost het probleem in 2029 zich vanzelf op. 
 
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 1,94%) 
verder omlaag te brengen. Dit geldt ook voor tarieven voor lange looptijden (30-50 jaar), waarbij lange 
looptijden ook op termijn meer zekerheid bieden.  
 
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 
2021. Van het WSW ontvingen wij in juni 2021 de jaarlijkse brief met betrekking tot het 
borgingsplafond en de borgbaarheid van Vecht en Omstreken voor de periode 2021-2023. In het 
volgende overzicht vergelijken we het door het WSW afgegeven borgingsplafond met de benodigde 
externe financiering in deze meerjarenbegroting. Hiervoor hebben we de lening met een variabele 
hoofdsom (€ 2,5 miljoen) volledig meegenomen, de WSW obligolening is hierin niet meegenomen. 

 

 
(bedragen x 1.000) 

 
Financieringsvoorstel 2022 
Samenvattend kunnen we stellen dat, gezien onze vastgoedstrategie en huidige rentestructuur, 
leningen met langere looptijden de voorkeur verdienen. Voor aan te trekken financiering gaan we uit 
van annuïtaire leningen met looptijden tussen 30 en 50 jaar, waarbij sprake is van een vaste rente.  
 
  

2021 2022 2023

Borgingsplafond einde boekjaar 61.479     70.983       70.983       

Prognose geborgde leningen 60.011     67.876       66.784       

1.468       3.107         4.199         

Saldo geborgde en ongeborgde leningen 61.660     69.063       67.616       
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Financieringsbehoefte 
Uit onderstaand kasstroomoverzicht blijkt voor 2022 een financieringsbehoefte van € 10,6 miljoen. 
 

 
(bedragen x 1.000) 
 

 
 
  

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 21.260      21.859     22.361     23.145     23.753     24.426     25.353     26.299     26.898     27.492       

Vergoedingen 791           803         815         828         840         857         874         891         909         927            

Overige bedrijfsontvangsten 221           224         227         230         233         237         242         248         252         257            

Rente ontvangsten -           -          -          -          -          2             7             11           16           15              

Saldo ontvangsten 22.272      22.886     23.403     24.203     24.826     25.522     26.476     27.449     28.075     28.691       

Uitgaven:

Onderhoudsuitgaven -10.325     -5.802      -8.115      -8.101      -8.305      -8.733      -8.666      -9.077      -9.237      -9.429        

Lonen en salarissen incl. soc.lasten -1.971       -2.007      -2.043      -2.081      -2.121      -2.174      -2.228      -2.284      -2.341      -2.400        

Overige bedrijfsuitgaven -6.465       -6.795      -6.939      -7.171      -7.354      -7.389      -7.607      -7.842      -8.003      -8.179        

Lasten servicecontracten -791          -803        -815        -828        -840        -857        -874        -891        -909        -927           

Renteuitgaven -1.210       -1.164      -1.071      -1.020      -1.001      -996        -1.085      -1.158      -1.146      -1.187        

Vennootschapsbelasting 651           -1.531      -1.246      -1.390      -1.463      -1.533      -1.683      -1.772      -1.830      -1.875        

Saldo uitgaven -20.111     -18.102    -20.229    -20.591    -21.084    -21.682    -22.143    -23.024    -23.466    -23.997      

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.161        4.784       3.174       3.612       3.742       3.840       4.333       4.425       4.609       4.694         

(Des)investeringsactiviteiten

Ontvangsten:

Verkoopontvangsten 1.636        2.346       2.358       2.307       2.416       2.630       2.499       2.685       2.640       1.651         

Uitgaven:

Nieuwbouw huurwoningen -6.326       -4.861      -9.429      -7.833      -8.507      -14.949    -12.769    -2.618      -3.220      -3.300        

Verbeteringen -6.055       -801        -3.050      -2.910      -3.011      -3.336      -3.121      -3.374      -3.413      -6.056        

Overige (des)investeringen -100          -50          -50          -50          -50          -50          -50          -50          -50          -50             

Saldo ontvangsten en uitgaven -10.845     -3.366      -10.171    -8.486      -9.152      -15.705    -13.441    -3.357      -4.043      -7.755        

Financiële vaste activa

Ontvangsten -           -          -          -          -          -          -          -          -          -             

Kasstroom uit (des)investeringen -10.845     -3.366      -10.171    -8.486      -9.152      -15.705    -13.441    -3.357      -4.043      -7.755        

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten:

Nieuwe leningen 10.600      5.452       10.482     8.532       9.141       15.070     12.391     6.501       983         4.311         

Uitgaven:

Aflossing leningen -3.196       -6.900      -3.485      -3.658      -3.730      -3.205      -3.283      -7.568      -1.550      -1.251        

Kasstroom uit financierings activiteiten 7.404        -1.448      6.997       4.874       5.411       11.865     9.108       -1.067      -567        3.060         

Overige mutaties

Mutatie liquide middelen -1.280       -30          -          -          1             -          -          1             -1            -1              

Liquide middelen per 1-1 3.306        2.026       1.996       1.996       1.996       1.997       1.997       1.997       1.998       1.997         

Liquide middelen per 31-12 2.026        1.996       1.996       1.996       1.997       1.997       1.997       1.998       1.997       1.996         

Mutatie liquide middelen -1.280       -30          -          -          1             -          -          1             -1            -1              
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Effecten op rente- en herfinancieringsrisico 
Het effect hiervan op het renterisico en herfinancieringsrisico is als volgt weer te geven: 
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9. Begroting 2022 

9.1 Ontwikkeling resultaten functioneel (bedragen x € 1.000) 

 

  

Jaarrekening Prognose Begroting

2020 2021 2022

Huuropbrengsten 20.830          21.074      21.262      

Opbrengsten servicecontracten 828               778          791          

Lasten servicecontracten -818              -807         -851         

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -917              -1.156      -1.058      

Lasten onderhoud -7.835           -8.334      -11.436     

Ov. directe operationele lasten -3.784           -4.130      -4.376      

Resultaat expl. vastgoedportefeuille 8.304            7.425       4.332       

Verkoopopbrengst vastgoed portefeuille 1.322            2.578       1.636       

Toegerekende organisatiekosten -26               -38           -38           

Boekwaarde verkochte vastgoedport. -1.029           -1.308      -1.052      

Resultaat op verkopen vastgoedport. 267               1.232       546          

Ov. waardeveranderingen vastgoedportefeuille            -1.405 -1.442      -3.254      

Niet gerealiseeerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille           23.102 -26.547     8.628       

Waardeveranderingen financiële activa en 

passiva

Resultaat waardeveranderingen 21.697          -27.989     5.374       

Opbrengst overige activiteiten 76                228          221          

Kosten overige activiteiten -106              -183         -191         

Resultaat overige activiteiten -30               45            30            

Opbrengst leefbaarheid -               -              -              

Kosten leefbaarheid -71               -89           -115         

Resultaat leefbaarheid -71               -89           -115         

Overige organisatiekosten -1.243           -1.475      -1.525      

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 153               -              -              

Agio leningen -1.500      38            

Rentelasten en soortgelijke lasten -1.813           -1.305      -1.197      

Resultaat financiële baten en lasten -1.660           -2.805      -1.159      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 27.264          -23.656     7.483       

Vennootschapsbelasting -718              -796         -349         

Jaarresultaat 26.546          -24.452     7.134       
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9.2 Toelichting op de posten uit de resultatenrekening functioneel 

 
Voor 2021 begroten we een positief jaarresultaat van € 7.134 miljoen. Hierna lichten we de posten uit 
de resultatenrekening toe (bedragen x € 1.000). 
 
Huuropbrengsten 
 

 
 
De huurontvangsten worden verondersteld in 2022 met 2,0% te stijgen, inclusief stijgingen als gevolg 
van woningverbetering en huurharmonisatie. Het percentage huurderving is voor 2022 begroot op 
0,7%. Daarnaast wijzigt de huur als gevolg van sloop, verkoop en nieuwbouw. 
     
Opbrengsten servicecontracten 
 

 
 
Lasten servicecontracten  
 

 
 
De overige kosten bedrijfsvoering bestaan uit niet-verrekenbare servicekosten, zoals de servicekosten 
voor garages en de bijdrage voor de WKO-installatie. 
 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 
 

 
 
  

Specificatie huurontvangsten (x € 1.000)

Woningen en woongebouwen 21.018      

Onroerende zaken n/z woningen 490          

Huurderving -246         

Totaal 21.262      

Specificatie vergoedingen (x € 1.000)

Leveringen en diensten 791          

Totaal 791          

Leveringen en diensten 791          

Overige kosten bedrijfsvoering 60            

Totaal 851          

Specificatie lasten servicecontracten (x € 1.000)

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

Salariskosten 602          

Inhuur derden -           

Advieskosten en diensten derden 58            

ICT kosten 174          

Afschrijvingen 33            

Overige kosten bedrijfsvoering 191          

Totaal 1.058       
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Lasten onderhoud 

 

 
 
Het planmatig onderhoud bepalen we aan de hand van de meerjarenbegroting. Dit onderhoud beperkt 
zich tot bestaande bouwdelen. 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 verduurzamingsmaatregelen zijn uitgevoerd.  
 
Overige directe operationele lasten 
 

  
 

Bij de bepaling van de verhuurderheffing is rekening gehouden met een vermindering van € 300.000 
door de veronderstelde oplevering van de Wilhelminastraat. 
 

  

Specificatie lasten onderhoud (x € 1.000)

Klachten onderhoud 954          

Mutatie onderhoud 1.856       

Planmatig onderhoud 2.424       

Contract onderhoud 339          

Onderhoudskosten VVE 215          

Onderhoud uit verbeteringen 4.538       

Salariskosten 663          

Inhuur derden -           

Advieskosten en diensten derden 113          

ICT kosten 187          

Afschrijvingen 35            

Overige kosten bedrijfsvoering 112          

Totaal 11.436      

Specificatie ov. directe operationele lasten (x € 1.000)

Belastingen 945          

Verzekeringen 120          

Verhuurderheffing 3.409       

Vermindering Verhuurderheffing -300         

Saneringsheffing -           

Heffing AW 25            

Obligo WSW 100          

Verhuurderheffing Huurcommissie 7              

Vastrecht WKO 45            

Contributie Aedes 25            

Totaal 4.376       
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Resultaat op verkopen vastgoedportefeuille 
 

 
 
Voor 2022 wordt in de begroting gerekend met verkoop van zes woningen, voor de opbrengst wordt 
uitgegaan van de WOZ-waarde. 
  
Resultaat waardeveranderingen 
 
Hieronder worden zowel positieve als negatieve waardeveranderingeringen opgenomen met 
betrekking op het vastgoed in exploitatie en het vastgoed in ontwikkeling.  
 

 
 
De onrendabele top nieuwbouw betreft project Kockenest. Het onrendabele deel van de sloop betreft 
de sloopkosten van de Koningin Wilhelminaweg. 
 

 
 
 
  

Resultaat op verkoop portefeuille (bedragen x € 1.000)

Opbrengsten

Verkoopopbrengsten 1.668       

Verkoopkosten (extern) -32           

1.636       

Toegerekende organisatiekosten

Salariskosten -24           

ICT kosten -7             

Afschrijvingen -1             

Overige kosten bedrijfsvoering -6             

-38           

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.052      

Totaal 546          

Specificatie overige waardeveranderingen (x € 1.000)

Onrendabel deel nieuwbouw -942         

Resultaat Sloop -489         

Onrendabel deel verbeteringen -1.823      

Totaal -3.254      

Specificatie niet gerealiseerde waardeveranderingen (x € 1.000)

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 8.663       

Planontwikkeling diverse initiatieven -35           

Totaal 8.628       
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Resultaat overige activiteiten 
 

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

 
 
Overige organisatiekosten 
 

 
 
Dit betreffen de kosten van directie, staf en team financien en hieraan gerelateerde algemene kosten. 
 
  

Overige activiteiten (bedragen x € 1.000)

Opbrengsten

Dienstverlening huurders 144          

Overige opbrensten 77            

221          

Kosten

Externe kosten -97

Ov. huurdersonderhoud -27

Salariskosten -35

Inhuur derden -13

ICT kosten -11

Afschrijvingen -2

Overige kosten bedrijfsvoering -6

-191         

Totaal 30            

Leefbaarheid (bedragen x € 1.000)

Wijkonderhoud en overige kosten 115          

Totaal 115          

Overige organisatiekosten (bedragen x € 1.000)

Salariskosten 646          

Inhuur derden 235          

Accountantskosten en fiscale adviezen 165          

Advieskosten en diensten derden 93            

ICT kosten 145          

Afschrijvingen 27            

Overige kosten bedrijfsvoering 214          

Totaal 1.525       
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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 
2021 naar verwachting 1,94% (2020: 2,84%). 

 

 
 
Eind 2021 vindt de leningruil met Vestia plaats. Naar aanleiding hiervan is in 2021 een agio gevormd 
van € 1,5 miljoen, die gedurende de looptijd van de lening vrijvalt ten gunste van het resultaat. 
 
Vennootschapsbelasting 

 

In 2021 en 2022 mag 50% van het agio voor de Vestia leningenruil in 2021 fiscaal in aftrek worden 

genomen. In verband met de beperking van de renteaftrek voor de vennootschapsbelasting (ATAD), is 

€ 174.000 niet aftrekbaar in 2022. Door een meer positieve kasstroom in 2023 kan deze rente alsnog 

in mindering worden gebracht op het fiscale resultaat. 

In het kasstroomoverzicht zien we in 2022 per saldo een ontvangst van € 651.000. Dit komt omdat wij 

in 2022 rekening houden met een teruggaaf van € 1 miljoen door de afrekening van voorgaande jaren.  

Rente baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rentebaten -           

Rentelasten leningen -1.174      

Vrijval agio Vestia lening 38            

Bankgarantie en Borgingsvergoeding WSW -23           

Totaal -1.159      

Vennootschapsbelasting (bedragen x € 1.000)

Berekende acute belasting -349         

Nagekomen VPB -           

Vrijval latentie -           

-349         
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9.3 Ontwikkeling 2020-2026 (x € 1.000) 

 

 
  

Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Huuropbrengsten 20.830         21.074    21.262    21.862    22.362    23.149    23.755    

Opbrengsten servicecontracten 828              778         791         803         815         828         840         

Lasten servicecontracten -818             -807        -851        -864        -877        -891        -905        

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -917             -1.156     -1.058     -1.079     -1.098     -1.118     -1.136     

Lasten onderhoud -7.835          -8.334     -11.436   -6.937     -9.270     -9.278     -9.500     

Ov. directe operationele lasten -3.784          -4.130     -4.376     -4.669     -4.773     -4.968     -5.108     

Resultaat expl. vastgoedportefeuille 8.304           7.425      4.332      9.116      7.159      7.722      7.946      

Verkoopopbrengst vastgoed portefeuille 1.322           2.578      1.636      2.346      2.358      2.307      2.416      

Toegerekende organisatiekosten -26               -38          -38          -39          -39          -40          -41          

Boekwaarde verkochte vastgoedport. -1.029          -1.308     -1.052     -1.465     -1.410     -1.390     -1.486     

Resultaat op verkopen vastgoedport. 267              1.232      546         842         909         877         889         

Ov. waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille           -1.405 -1.442     -3.254     -7.772     -4.622     -3.280     -7.888     

Niet gerealiseeerde 

waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille          23.102 -26.547   8.628      7.301      7.393      7.696      7.870      

Waardeveranderingen financiële activa 

en passiva

Resultaat waardeveranderingen 21.697         -27.989   5.374      -471        2.771      4.416      -18          

Opbrengst overige activiteiten 76                228         221         224         227         230         233         

Kosten overige activiteiten -106             -183        -191        -195        -197        -202        -204        

Resultaat overige activiteiten -30               45           30           29           30           28           29           

Opbrengst leefbaarheid -               -              -              -              -              -              -              

Kosten leefbaarheid -71               -89          -115        -117        -119        -122        -124        

Resultaat leefbaarheid -71               -89          -115        -117        -119        -122        -124        

Overige organisatiekosten -1.243          -1.475     -1.525     -1.554     -1.584     -1.611     -1.641     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 153              -              -              -              -              -              -              

Agio leningen -1.500     38           38           38           38           38           

Rentelasten en soortgelijke lasten -1.813          -1.305     -1.197     -1.131     -1.028     -1.009     -995        

Resultaat financiële baten en lasten -1.660          -2.805     -1.159     -1.093     -990        -971        -957        

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 27.264         -23.656   7.483      6.752      8.176      10.339    6.124      

Vennootschapsbelasting -718             -796        -349        -1.531     -1.246     -1.390     -1.463     

Jaarresultaat 26.546         -24.452   7.134      5.221      6.930      8.949      4.661      
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Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Activa:

Vastgoedbeleggingen 481.594     498.558   502.040  516.620  531.052  542.488  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 10.939       10.939     10.939    10.939    10.939    10.939    

Financiële vaste activa 4                4              4             4             4             4             

Vlottende activa 5.257         2.979       2.953      2.955      2.959      2.961      

Totaal activa 497.794     512.480   515.936  530.518  544.954  556.392  

Passiva:

Eigen vermogen 422.419     429.552   434.772  441.698  450.648  455.310  

Voorzieningen 1.577         1.764       1.502      2.228      2.874      4.271      

Langlopende schulden 69.171       75.370     74.838    81.662    86.464    92.399    

Kortlopende schulden 4.627         5.794       4.824      4.930      4.968      4.412      

Totaal passiva 497.794     512.480   515.936  530.518  544.954  556.392  

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solvabiliteit eigen vermogen (beleidswaarde) 61,8% 59,2% 59,8% 56,2% 54,3% 51,5%

Dekkingsratio 14,0% 15,0% 14,5% 15,5% 15,8% 16,2%

Onderpandsratio 13,8% 14,9% 14,5% 15,6% 15,9% 16,3%

Betaalde rente vreemd vermogen 1,9% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2%

Loan to Value beleidswaarde netto (%) 34,3% 37,7% 36,8% 39,5% 41,4% 43,6%

Interest coverage ratio 2,2 2,8 5,1 4,0 4,5 4,7
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9.4 Ontwikkeling kasstromen (x € 1.000) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 21.079        21.260      21.859     22.361     23.145     23.753     

Vergoedingen 778             791           803         815         828         840         

Overige bedrijfsontvangsten 228             221           224         227         230         233         

Rente ontvangsten -             -           -          -          -          -          

Saldo ontvangsten 22.085        22.272      22.886     23.403     24.203     24.826     

Uitgaven:

Onderhoudsuitgaven -7.347         -10.325     -5.802      -8.115      -8.101      -8.305      

Lonen en salarissen incl. soc.lasten -1.713         -1.971       -2.007      -2.043      -2.081      -2.121      

Overige bedrijfsuitgaven -6.329         -6.465       -6.795      -6.939      -7.171      -7.354      

Lasten servicecontracten -792            -791          -803        -815        -828        -840        

Renteuitgaven -1.598         -1.210       -1.164      -1.071      -1.020      -1.001      

Vennootschapsbelasting -2.412         651           -1.531      -1.246      -1.390      -1.463      

Saldo uitgaven -20.191       -20.111     -18.102    -20.229    -20.591    -21.084    

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.894          2.161        4.784       3.174       3.612       3.742       

(Des)investeringsactiviteiten

Ontvangsten:

Verkoopontvangsten 2.573          1.636        2.346       2.358       2.307       2.416       

Uitgaven:

Nieuwbouw huurwoningen -853            -6.326       -4.861      -9.429      -7.833      -8.507      

Verbeteringen -4.355         -6.055       -801        -3.050      -2.910      -3.011      

Overige (des)investeringen -50             -100          -50          -50          -50          -50          

Saldo ontvangsten en uitgaven -2.685         -10.845     -3.366      -10.171    -8.486      -9.152      

Financiële vaste activa

Ontvangsten -             -           -          -          -          -          

Kasstroom uit (des)investeringen -2.685         -10.845     -3.366      -10.171    -8.486      -9.152      

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten:

Nieuwe leningen 9.500          10.600      5.452       10.482     8.532       9.141       

Uitgaven:

Aflossing leningen -10.213       -3.196       -6.900      -3.485      -3.658      -3.730      

Kasstroom uit financierings activiteiten -713            7.404        -1.448      6.997       4.874       5.411       

Overige mutaties

Mutatie liquide middelen -1.504         -1.280       -30          -          -          1             

Liquide middelen per 1-1 4.810          3.306        2.026       1.996       1.996       1.996       

Liquide middelen per 31-12 3.306          2.026        1.996       1.996       1.996       1.997       

Mutatie liquide middelen -1.504         -1.280       -30          -          -          1             
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9.5 Investerings- en financieringsbegroting (x € 1.000) 
 

 
 
  

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Operationele activiteiten

Inkomsten 22.085        22.272      22.886     23.403     24.203     24.826     

Uitgaven -20.191       -20.111     -18.102    -20.229    -20.591    -21.084    

Operationele kasstroom 1.894          2.161        4.784       3.174       3.612       3.742       

(Des-) Investeringen

Inkomsten

Verkoop woningen 2.573          1.636        2.346       2.358       2.307       2.416       

Uitgaven

Nieuwbouw

Domineeslaantje -54             -           -          -          -          -          

Wilhelminastraat -579            -1.524       -          -          -          -          

Kon. Wilhelminaweg -17             -760          -          -          -          -          

Kon. Wilhelminaweg brandschadeuitkering 294           

Livings Labs -33             -1.463       -          -          -          -          

Kockenest -68             -651          -1.462      -2.115      -          -          

Schepersweg -102            -1.750       -3.399      -7.314      -          -          

Dudok de Witstraat -             -473          -          -          -4.261      -          

Nieuwer ter Aa -             -           -          -          -3.571      -          

Cronenburg -             -           -          -          -          -8.507      

Verbeteringen

Heycop (60%) -3.943         -100          -          -          -          -          

De Flits (60%) -             -130          -          -          -          -          

Vijverlaan (60%) -             -1.259       -          -          -          -          

Wethouder van Doornweg (50%) -             -           -191        -          -          -          

Wilhelminaweg / Julianaweg (50%) -             -2.840       -319        -          -          -          

Wilhelminaweg (50%) -             -788          -86          -          -          -          

Onbenoemd (50%) -             -           -          -2.843      -2.698      -2.795      

Zonnepanelen -312            -151          -153        -156        -159        -162        

Kookplaten De Angstel -12           

Rookmelders -363          

Brandveiligheid -363          

Na-investeringen op verzoek -50             -50           -51          -52          -53          -54          

Investeringen aktiva tdv -50             -100          -50          -50          -50          -50          

(Des-) investeringskasstroom -2.635        -10.847     -3.365     -10.172   -8.485     -9.152     

Financieringen

Inkomsten 9.500          10.600      5.452       10.482     8.532       9.141       

Uitgaven -10.213       -3.196       -6.900      -3.485      -3.658      -3.730      

Financieringskastroom -713           7.404       -1.448     6.997      4.874      5.411      

Mutatie liquide middelen -1.454         -1.282       -29          -1            1             1             
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9.6 Scenario’s 
 
Basisscenario 
Uitgangspunt voor het basisscenario (scenario 1) zijn de begroting 2022 t/m 2031 en de 
uitgangspunten voor de langere termijn vanuit het in 2019 vastgestelde SVB. Een doelstelling uit het 
SVB is de kwantitatieve toename van het woningbezit met ca 8,5% naar 3.051 woningen (nu 2.812). 
Dit realiseren wij door in de voorliggende periode 230 woningen te slopen, 127 woningen te verkopen 
en 596 nieuwe woningen te bouwen. Ten opzichte van de begroting 2021 betekent dit een wat 
verdergaande transitie van oud naar nieuw bezit (door verkoop en sloop) en een wat andere 
temporisering. Dit ligt meer in lijn met onze ervaringen met de verduurzaming van bestaand bezit. 
 
In kwalitatief opzicht is er rekening mee gehouden dat het bestaand bezit vóór 2050 technisch is 
gerenoveerd. Hierbij gaan we uit van € 75.000 per woning. In verband met het bereiken van “nul op de 
meter” houden we bovendien voor de periode 2031-2050 rekening met een installatietechnische 
ingreep voor een bedrag van € 15.000 per woning. 
 
De parameters die zijn gehanteerd in het basisscenario zijn conform de door het WSW gepubliceerde 
leidraad economische parameters. 
 
Bij de begroting is het gewenst om de gevoeligheid van de uitgangspunten te toetsen en de impact te 
berekenen die dit heeft op de uitkomsten. Hiervoor zijn de volgende scenario’s ingerekend.  
 
Scenario 1 Basisbegroting 
Dit scenario is conform hetgeen hierboven beschreven. Gezien de gehanteerde parameters 
beschouwen wij dit zelf als een vrij optimistisch scenario. 
 
Scenario 2 Inflatie en rente 
In dit scenario is de inflatie in 2023 t/m 2050 1% hoger dan het percentage in het basisscenario.  
De huurstijging is 0,5% lager dan de inflatie en de rente is 1% hoger dan de inflatie. Voor de 
renteaftrek voor de vennootschapsbelasting daalt de ATAD van 30% naar 20%. 
 
Scenario 3 Geen verhuurderheffing 
Dit scenario is een aanvulling op scenario 2. De verhuurderheffing daalt hierin in 2022 naar 0,33%, 
vanaf 2023 is de verhuurdersheffing op nihil gesteld. 
 

 
De interne norm voor de ICR is voor het begrotingsjaar minimaal 2,0 en hierna 1,6 (WSW norm 1,4). 
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Intern is een norm voor de solvabiliteit bepaald van minimaal 20% (WSW-norm 15%). De ontwikkeling 
van de beleidswaarde is in de verschillende scenario’s identiek aan het basisscenario.  
 
 

 
 
Voor de Loan to Value hanteren wij intern een norm van maximaal 75% (WSW-norm 85%). De 
ontwikkeling van de beleidswaarde is in de verschillende scenario’s identiek aan het basisscenario.  
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Intern hanteren wij hiervoor een norm van maximaal 60% (WSW norm 70%). De ontwikkeling van de 
marktwaarde van het bezit is in de verschillende scenario’s identiek aan het basisscenario. 

 
Conclusie 
In het basisscenario zien we dat onze ambities ertoe leiden dat wij in een neerwaartse spiraal 

terechtkomen. Hierbij bereiken wij in 2050, financieel gezien, absoluut onze grenzen. De 

afhankelijkheid van ingerekende parameters komt tot uiting in dit eerste scenario (1). 

Als we rekening houden met stijgende inflatie en hogere rentelasten, waarbij tevens wordt gerekend 

met een terughoudend huurbeleid (scenario 2), kan al op relatief korte termijn niet meer worden 

voldaan aan de ratio’s. Door de hogere rentelasten die het gevolg zijn van de toenemende 

schuldenlast zakt de ICR als eerste door het minimum. Ook zorgen de schuldenlast en de (vaak) 

onrendabele investeringen ervoor dat ook de solvabiliteit en Loan to Value op termijn niet meer 

voldoen aan de financiële maatstaven. In dat geval zullen we onze ambities moeten bijstellen. 

Als we ervan uitgaan dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft, dan zien we een positiever beeld 

(scenario 3) ten opzichte van het voorafgaande scenario 2.  

De conclusie is dat, naast het flink interen op het eigen vermogen, de afschaffing van de 

verhuurderheffing ervoor kan zorgen dat wij onze doelstellingen kunnen behalen.  
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Bijlage:  Overzicht projecten en activiteiten per kern 
 
Breukelen 
Nieuwbouw: 

- Wilhelminastraat Breukelen 12 woningen. 
- Living Lab, 20 tijdelijke tiny houses (15 jaar) 
 

Planvorming: 
- Schepersweg kleine kanaalflats 15 woningen en 30 garages sloop, nieuwbouw 57 

woningen 
- Dudok de Witstraat, 12 beneden-bovenwoningen, nieuwbouw in onderzoek 
- Julianastraat, Bernardstraat. Afronden vertaling stedenbouwkundige visie naar 

complexstrategie: renovatie of sloop/nieuwbouw en plan van aanpak 
- Ameland, Otterspoor. Opstellen plan van aanpak sloop/nieuwbouw 

 
Renovatieprojecten planvorming: 

- Bisschopswater (uitvoering 2023) 
 

Planmatig onderhoud: 
Vervangen van kookplaten bij 24 woningen De Angstel 
Schilder-, dak-, en gevelwerkzaamheden worden uitgewerkt. 
 
 
Nieuwer ter Aa 
Planvorming nieuwbouw: 

- Aansluiten bij initiatieven derden/ontwikkelaars 
 
Kockengen 
Nieuwbouw: 

- Kockenest 22 appartementen, start bouw in 2022 
 
Planvorming nieuwbouw: 

- Van Lockhorstweg, Van Schaardenburgweg en Kerkweg, onderzoek en plan van aanpak 
sloop/nieuwbouw versus renovatie 

 
Planvorming renovatie: 

- Renovatie Weth. Van Doornweg 
 

Planmatig onderhoud 
Schilderen: 

 Fonteinkruid 
 Lisdodde 
 Zwanebloem 
 Krabbescheer 
 Waterlelie 
 Van Schaardenburgweg 
 Roerdomp 
 Koningsstraat 
 Heicop 
 Weth. van Doornweg 
 Van Lockhorstweg 
 Van den Berkhof 
  

Loenen 
Nieuwbouw: 
Wilhelminaweg drie eengezinswoningen (5-7-9) 
 
Nieuwbouw planvorming: 

- Cronenburg: aansluiten bij initiatieven van ontwikkelaars 
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Renovatieprojecten: 
- Koningin Wilhelminaweg en Koningin Julianaweg 
 
Planmatig onderhoud  
Schilderwerk: 

Schilder-, dak-, en gevelwerkzaamheden worden uitgewerkt. 
 
Vreeland 
Renovatie: 

- Vijverlaan 
 
Planmatig onderhoud: 

- Schilder-, dak- en gevelwerkzaamheden worden uitgewerkt. 
  
Loosdrecht 
Planmatig onderhoud 

Schilder-, dak- en gevelwerkzaamheden worden uitgewerkt. 
 
PO plus: 

- De Flits (schilderwerk, dakherstel en plaatsing zonnepanelen)  
 
Renovatie – badkamers 
Oppad, eengezinswoningen (start in 2021, afronden in 2022) 
Hunthum appartementen (start in 2021, afronden 2022) 


