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Voorwoord 

1.1 Inleiding 
De wereld van de volkshuisvesting is dynamisch en blijft daardoor zeer boeiend. Ten minste als je op 

zoek blijft naar de mogelijkheden die er te vinden zijn binnen de steeds stringentere regelgeving. 

Volgens de visitatiecommissie is ons dat uitstekend gelukt “Vryleve verschuilt zich hierbij in onze ogen 

en die van de belanghebbenden niet achter de beperkingen van de woningwet, maar neemt een 

andere rol aan die bijdraagt aan het oplossen van de maatschappelijke problemen.” 

Het visitatierapport wat in 2018 is neergelegd geeft ons naast een mooie waardering ook voldoende 

aandachtspunten mee, waar we de komende jaren aan mogen werken. Voorbeelden hiervan zijn de 

directe leefomgeving, samenwerking met de gemeente Zevenaar en de totstandkoming van beleid. 

Onderwerpen die zeker terug zullen komen in de plannen voor 2019 en verdere jaren.   

Plannen voor de jaren na 2019 zullen hun basis gaan vinden in het nieuw vast te stellen 

ondernemingsplan 2020 – 2024. Een plan wat opgesteld gaat worden samen met onze huurders en 

belanghebbenden. Leefbaarheid en duurzaamheid zullen daarin ongetwijfeld bepalende thema’s 

worden. 

Een belangrijk onderwerp in het overleg met de gemeente Zevenaar wordt de kwantitatieve en 

kwalitatieve voorraad huurwoningen In Zevenaar in zijn algemeen en op het Gelders Eiland in het 

bijzonder. Doelstelling van de gemeente is om te komen tot een afwegingskader waarin staat welke 

planontwikkeling prioriteit verdient en hoe met nieuwe en bestaande planontwikkelingen omgegaan 

zal worden. In de totstandkoming worden de corporaties betrokken.  Het resultaat hiervan zal een 

belangrijke basis zijn voor ons strategisch voorraad beleid en ondernemingsplan als het gaat om de 

onderdelen sloop- en nieuwbouw.  

Naast de zorg voor voldoende huurwoningen is het een primaire taak voor ons om te zorgen voor 

voldoende goedkope huurwoningen. De afgelopen jaren hebben we een beleid gekend van 

gematigde huurverhogingen en het werken naar een vergelijkbare prijs-kwaliteits-verhouding van 

onze woningen. Een beleid wat onder steeds grotere druk komt te staan als gevolg van de 

toenemende belastingdruk voor de corporatie en de benodigde investeringen ten behoeve van onze 

duurzaamheidsopgave. 

In het vorige meerjarenperspectief moesten we nog rekening houdende met de opdracht van de 

Autoriteit Woningcorporaties om te zorgen dat onze gemiddelde huurschuld per woning in 2021 zou 

voldoen aan de gestelde norm van maximaal € 45.000,=. Gezien onze financiële situatie van nu en de 

kengetallen die we kunnen presenteren beschouwt de AW de opdracht als voldaan. Dit betekent niet 

dat we ons financieel beleid gaan aanpassen, maar het geeft wel wat meer flexibiliteit in het maken 

van onze keuzes.   

In dit meerjarenperspectief moeten we nog uitgaan van vele onzekerheden en verouderde opgaven. 

Ondanks dat geeft het wel een beeld van onze mogelijkheden naar de toekomst toe. Een toekomst 

die naar we hopen in 2019 meer geconcretiseerd zal worden.     
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1.2 Visie 

Vryleve gaat op het Gelders Eiland voor het behoud van de 

eigenheid van de dorpen en het versterken van het geheel!  

Een visie waar we nog steeds geheel achter staan. De fusie tussen Rijnwaarden en Zevenaar 

verandert daar niets aan. Ons werkgebied ligt in de zes dorpen Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, 

Spijk en Tolkamer en zal dat ook in principe blijven. Samen met bewoners en dorpsraden zetten wij 

ons in voor een optimaal woon- en leefklimaat. Wij hanteren deze visie ook als uitgangspunt bij de te 

maken prestatieafspraken tussen gemeente, Vryleve en de Huurders Belangen Vereniging (HBV).     

Wel constateren wij een toenemende politieke druk om het werkgebied te vergroten. De gehele 

gemeente Zevenaar zou ons werkgebied moeten zijn. Tot nu toe gaan de drie corporaties die actief 

zijn in de gemeente Zevenaar ervan uit dat zij gezamenlijk de volkshuisvestelijke opgave willen 

vervullen. Alleen indien een corporatie dat bijvoorbeeld qua nieuwbouw niet wil of kan, dan zal 

mogelijk één van de andere twee dit op pakken.  

    

1.3 Missie 

 Vryleve zorgt ook in de toekomst voor voldoende, doelmatige en 

betaalbare woningen in de huursector voor de mensen die in de dorpen 

(willen) wonen.  

Eind 2018/begin 2019 wil de Gemeente Zevenaar duidelijk in beeld hebben wat in de nabije 

toekomst aan woningvoorraad wenselijk is. Met behulp van een extern bureau zullen mede aan de 

hand van gesprekken met de drie corporaties een afwegingskader gevormd worden. Deze moet 

inzicht geven in de nieuwe en bestaande planontwikkelingen. De uitkomst hiervan is bepalend voor 

onze nieuwbouwopgave, maar kan ook maatgevend zijn voor onze verkoopplannen en de 

speelruimte in het creëren van meer diversiteit in ons bestaand bezit.  

In 2019 moet er een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld worden die ingaat per 1 januari 

2020. Op dit moment geldt er in de gehele regio eenzelfde verordening. Het is nog de vraag of dit 

voor de nieuwe huisvestingsverordening weer gaat lukken. De gemeenten zijn het hier nog niet over 

eens. De inhoud van deze verordening bepaalt wel mede in hoeverre wij in de toewijzing nog 

maatwerk kunnen leveren naast de standaardtoewijzingsnormen. De kans is aanwezig dat er steeds 

meer beslag gelegd gaat worden op de nu geldende 20 % vrije ruimte. Een ruimte die wij in het 

verleden bijvoorbeeld hebben gebruikt voor het toewijzen van nieuwbouwwoningen aan starters 

vanuit de gemeente zelf.   

1.4 Wat gaan we doen? 
Het eerste jaar is tevens het laatste jaar van ons huidige ondernemingsplan ‘Samen Verder”. Dit 

betekent dat we net als de afgelopen vier jaar: 

 zorgen voor voldoende, bij de vraag passende woningen 
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 benodigde woonfaciliteiten handhaven en waar gewenst uitbreiden 

 de goede kwaliteit van ons bezit handhaven 

 ons inzetten voor de verbetering van de woonomgeving 

Onze doelstelling in 2019 is dat we de nieuwbouw in Herwen weten te realiseren. Nieuwbouw die al 

aangepast is naar gasloos en zo goed als energieneutraal zal zijn. Daarnaast hopen we dat we onze 

Hab-woningen kunnen realiseren op de locatie Vierkenshof. Voor latere jaren gaan we uit van 

nieuwbouw op kavels die in ons bezit zijn. De realisatie daarvan zal mede afhangen van de kaders 

vanuit de Gemeente. 

Met een zorgpartij zijn we aan het onderzoeken of er een samenwerkingsverband mogelijk is en we 

gebruik kunnen maken van hun Innovatie Team (PIT). Een team wat als doel heeft om te komen tot 

ondersteunende technologie waarmee (toekomstige) zorgverlening makkelijker gemaakt kan 

worden. Kennis die we willen inzetten om vanuit die expertise te kijken naar ons bestaand bezit waar 

steeds meer ouderen wonen die zorg nodig gaan hebben. 

Uit de eerste conditiemeting die door een externe partij is uitgevoerd, welke representatief is voor 

ongeveer 38 % van ons bezit, blijkt dat de technische staat van onze woningen goed is. Maar ook dat 

de in de meer-jaren-onderhoudsbegroting benoemde activiteiten correct zijn opgenomen. Geen 

reden dus om de systematiek waar we voor gekozen hebben voor het planmatig onderhoud te 

wijzigen. Wel zullen we nog meer dan in het verleden gebruik gaan maken van de deskundigheid die 

beschikbaar is bij onze partners en daarom opdrachten steeds meer op basis van ‘resultaat gericht 

samenwerken’ laten uitvoeren 

We hebben geconstateerd dat de afgelopen jaren ons groen niet de aandacht heeft gekregen die het 

nodig had. In tegenstelling tot het vastgoed is er geen sprake van een gestructureerde meer-jaren 

aanpak. In 2019 gaan we hier handen en voeten aangeven. 

De noodzaak tot het snel beschikbaar hebben van strategische en operationele data wordt steeds 

belangrijker. Data die vaak al wel aanwezig is maar lastig geordend te combineren is. Belangrijk in het 

kader van verantwoording, maar zeker ook voor het maken van bewuste keuzes.  

Het eerste jaar komt vanzelfsprekend nog veel uitgebreider aan bod in het jaarplan 2019. Wat we 

gaan doen in de negen jaren daarna (2020 – 2028) zal meer in algemene zin en grote lijnen aan de 

orde komen. De duurzaamheidsopgave in relatie tot het betaalbaar houden en het op peil houden 

van de kwaliteit van onze woningen zal in die jaren een belangrijk item zijn. 
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1.5 Hoe gaan we dit doen? 
Het nieuwe ondernemingsplan zal aangeven of Vryleve haar bakens gaat/moet verzetten en de koers 

die daarbij gevolg wordt. Tot die tijd vervolgen we onze huidige koers. Een koers die bekend is en ook 

gewaardeerd wordt. 

Belangrijk hierbij zijn/is: 

 goedlopende primaire processen 

 een goede financiële positie 

 samenwerking 

 een goede communicatie 

De primaire processen lopen goed, natuurlijk kan het altijd beter en werken we daar aan, maar in 

beginsel verlopen de processen goed. We hebben geen leegstand, het onderhoud is op orde, de 

huurachterstanden zijn beperkt en sociale problematiek blijft kleinschalig. Onze huurders worden 

steeds mondiger en weten ons goed te vinden. Ook de Huurders Belangen Vereniging (HBV) houdt 

ons scherp en weet ons te vinden als zij klachten krijgen over de wijze waarop wij handelen. 

Naar de maatstaven van nu hebben we een gezonde financiële positie. We voldoen aan alle normen 

die gesteld worden door de diverse toezichthouders en de AW heeft laten weten dat ze ons 

verbeterplan als afgerond beschouwen. We kunnen dus die activiteiten/werkzaamheden uitvoeren 

die behoren bij onze taken. De toenemende belastingen- en heffingendruk gecombineerd met de 

duurzaamheidsopgave die in de periode 2019 -2028 in uitvoering genomen zal worden, is wel een 

zorg. Een zorg die niet alleen Vryleve betreft maar sector-breed speelt.    

Samenwerking is een plezierige noodzaak. Dat beseffen we al jaren. Niet voor niets hebben we de 

visitatiecommissie de extra opdracht meegegeven om te onderzoeken en aan te geven wat de plaats 

is van Vryleve in het lokale netwerk. Hun conclusie “Wij zijn van mening dat Vryleve een zeer 

gewaarde maatschappelijke partner is binnen de lokale samenleving.” is voor ons dus ook belangrijk. 

Uit 2018 blijkt en dat gaan we de komende jaren zeker voortzetten het grote belang van een goede 

samenwerking tussen de drie corporaties die actief zijn in Zevenaar. Net als de samenwerking met de 

gemeente zelf. 

Wat gisteren, vandaag, morgen en over enkele jaren nog steeds geldt is de continue aandacht die we 

moeten hebben voor onze communicatie. Dat we bereiken wie bereikt willen worden, met de 

middelen die daarbij passen. Dat we niet alleen zenden, maar ook ontvangen. Dat we vooral goed 

luisteren! We moeten weten welke behoefte er is op welk moment, bij welk proces en vervolgens 

met die kennis aan de slag gaan.  
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1.6 Met wie gaan we dit doen? 
‘We’ is de organisatie Vryleve.  Met de in te vullen uitbreiding bij Woondiensten komt de totale 

organisatie uit op ruim 16 FTE. Gezien de samenstelling, waaronder een eigen onderhoudsdienst, een 

omvang waarmee we onze taken goed kunnen vervullen. Dit mede dankzij de efficiencyslagen die we 

in de voorbije periode hebben gemaakt.   

De samenwerking met Baston en Plavei, de andere twee in Zevenaar actief zijnde corporaties, groeit: 

 vanuit de noodzaak om met elkaar te streven naar duidelijke en concrete gezamenlijk 

prestatieafspraken met de Gemeente Zevenaar; 

 vanuit het besef dat we op allerlei vlakken (duurzaamheid, huisvesten vergunninghouders,  

….) met dezelfde opgave te maken hebben. 

Zeker op het vlak van duurzaamheid gaat de samenwerking en kennisdeling veel verder dan alleen 

met deze twee corporaties. We maken deel uit van diverse verbanden waardoor we niet alleen 

kennis kunnen delen, maar tegelijkertijd kunnen toetsen in hoeverre onze strategie past binnen 

hetgeen om ons heen gebeurt. 

Een goede samenwerking met de Gemeente Zevenaar is voor ons van wezenlijk belang gezien de 

vele raakvlakken die beide organisaties met elkaar hebben. In het eerste jaar van de fusie van de 

twee gemeenten was het vaak nog zoeken naar de juiste mensen, maar we hebben goede hoop dat 

dit in het tweede jaar beter gaat lukken. We zijn blij dat er op bestuurlijk niveau een goede dialoog 

plaats vindt met de intentie om elkaar te helpen en te komen tot oplossingen.   

De HBV is vanzelfsprekend voor ons heel belangrijk. De wijze waarop we met elkaar omgaan is goed. 

Naast de structurele ontmoetingen weten we elkaar makkelijk te vinden. Dit kan gaan om het 

melden van doorgegeven klachten, het meedenken bij te vormen beleid, het voorbereiden van 

overleggen, …. Voor Vryleve is het goed om een positief kritische HBV te hebben, een HBV die ook 

draagvlak heeft bij haar huurders. Daarom zijn we blij dat de ledenwerfactie die eind 2018 is ingezet 

positief lijkt te verlopen. 

De samenwerking met de dorpsraden is van een andere orde dan die met de HBV, maar ook van 

belang. Dat dit wederzijds is blijkt wel uit de overleggen die we met elkaar hebben en de deelname 

aan de door ons twee keer in het jaar georganiseerd gezamenlijk overleg met alle dorpsraden.  

Door de veranderde regelgeving in de zorg en de grote verschuiving van intramuraal naar 

extramuraal in de afgelopen jaren zijn de contacten met diverse zorginstellingen behoorlijk 

geïntensiveerd. Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat de zorg op de juiste plek verstrekt kan 

worden en dat er ook voldoende wooncapaciteit, in welke vorm dan ook, beschikbaar is zowel nu als 

op de langere termijn. 
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1.7 Leeswijzer 
In de voorgaande paragrafen is de totale context geschetst van waaruit Vryleve functioneert en de 

dingen doet die ze volgens haar moet doen. Samenvattend gaat Vryleve met een positief gevoel het 

jaar 2019 in. Het jaar waarin de doelstellingen van het aflopende ondernemingsplan “Samen verder!” 

gerealiseerd/afgerond gaan worden. 

In het nu volgende gedeelte “De huurders voorop” (het jaarplan 2019) wordt aangegeven wat we 

gaan doen om dat te realiseren en welke andere activiteiten opgepakt gaan worden. Het kan niet 

anders dan dat ook in dit onderdeel weleens getallen/bedragen genoemd worden, maar die 

proberen we toch zoveel mogelijk te bewaren voor het financiële gedeelte. 

Dit financiële gedeelte bestaat uit de meerjarenbegroting 2019 – 2027. De basis van de 

meerjarenbegroting wordt gevormd door het vervolg van de bestaande situatie. Te denken valt 

hierbij aan onder andere de te betalen rente over de leningenportefeuille, de financiële invulling van 

ons huurbeleid en onderhoudsbeleid en de kosten van onze organisatie. Daarnaast vindt de 

financiële vertaling plaats van de specifieke activiteiten/werkzaamheden die we in 2019 gaan 

uitvoeren inclusief de eventuele meerjaren-consequenties. 

In dit financiële gedeelte laten we eerst het meerjarenperspectief zien. Dat hetgeen we met de 

kennis van nu verwachten voor de komende jaren ook financieel gezien uitvoerbaar is. Dat we 

voldoen aan de normen van zowel de AW als het WSW. Vervolgens wordt gedetailleerd ingegaan op 

de begroting voor het jaar 2019, het eerste jaar van de meerjarenbegroting. 
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1. Inleiding 
Het jaar 2019 zou wel eens een bijzonder jaar kunnen worden. Niet zozeer omdat het 

ondernemingsplan “Samen verder!” wordt afgerond, maar om de wezenlijke toekomstbeelden/visies 

die in 2019 besproken/opgesteld gaan worden. 

De Gemeente Zevenaar streeft ernaar om, als vervolg op hun woonvisie, in het eerste kwartaal van 

2019 een afwegingskader op te stellen waarin staat welke planontwikkeling prioriteit verdient en hoe 

zij met nieuwe en bestaande planontwikkelingen omgaan. Op het eerste gezicht lijkt het hier te gaan 

puur om nieuwbouw, maar het gaat veel verder. Een belangrijke basis voor dit kader moet zijn de 

door hen verwachte ontwikkeling in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen. Als 

deze verwachting wordt gecombineerd met planontwikkeling ontstaat er ook een beeld over onze 

mogelijkheden tot het verkopen van woningen, maar ook over het al dan niet mogelijk zijn van 

transformaties in ons bestaand bezit.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkleinen van bestaande 

‘eengezinswoningen’ naar woningen voor een of twee persoonshuishoudens. Dit kader kan dus 

verstrekkende gevolgen hebben voor ons Strategisch Voorraad Beleid. 

De huidige huisvestingsverordening eindigt in 2019. Er zal in het komende jaar een nieuwe 

verordening opgesteld moeten worden. Een verordening die bepaalt op welke wijze wij de komende 

jaren onze woningen moeten toewijzen. De kans is aanwezig dat in deze verordening meer aandacht 

besteed wordt aan het huisvesten van specifieke doelgroepen (zoals jongeren). Dit zal dan 

waarschijnlijk ten koste gaan van onze huidige vrije ruimte van 20 %. Momenteel is het nog 

onduidelijk of de gemeenten in de regio wederom tot een gezamenlijke verordening gaan komen.  

Wij gaan, samen met onze huurders en belanghebbenden, een nieuw ondernemingsplan opstellen. 

Een plan wat inzicht geeft in onze doelstellingen voor de jaren 2020 – 2024 en de context van 

waaruit we tot deze doelstellingen komen.  Een context die duidelijk veranderd is. De afgelopen jaren 

heeft de corporatiesector en dus ook Vryleve te maken gekregen met ingrijpende veranderingen. De 

nog steeds toenemende belastingen / heffingendruk en de opdracht om in 2050 al ons bezit 

energieneutraal en gasloos te hebben zijn hier wel de twee grootste voorbeelden van. Op welke 

wijze gaan we invulling geven aan deze opdracht als we ons ook willen houden aan de woningwet, 

die aangeeft dat de woningcorporatie zich vooral moet richten op het bouwen en beheren van 

huurwoningen voor mensen met lagere inkomens? De beantwoording van deze vraag betekent dat 

we met het opstellen van ons nieuwe ondernemingsplan voor dilemma’s komen te staan waarin we 

keuzes zullen moeten maken.  

Natuurlijk gaan we in 2019 niet alleen nadenken over de toekomst. Het visitatierapport en de 

resultaten van de conditiemeting, beide ontvangen in 2018, geven ons voldoende 

aanknopingspunten om op te pakken. Enkele voorbeelden zijn: 

 aanpak/aandacht voor de kwaliteit van wijken/buurten 

 eerder betrekken van belanghebbenden bij het tot stand komen van beleid 

 beter opnemen van bergingen en garages in onze meer jaren onderhoudsbegroting  

1.1 Het opstellen van een nieuw ondernemingsplan 
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Naast deze door externe partijen aangedragen onderwerpen is het ook belangrijk dat we aan de slag 

gaan met de ons ter beschikking staande data. Er is heel veel data die over het algemeen ook per 

onderdeel makkelijk toegankelijk zijn. Maar het combineren van data, hetgeen steeds belangrijker 

wordt bij het maken van strategische keuzes en het afleggen van verantwoording, is nog heel lastig. 

Althans met de ons nu beschikbaar staande software. Gelukkig is er tegenwoordig betrouwbare 

software beschikbaar waarmee de toegankelijkheid enorm verbeterd kan worden. 

Dan hebben we ook nog onze dagelijkse activiteiten. Hiervan vinden we het vanzelfsprekend dat 

deze gewoon doorgaan en gelukkig gebeurt dat ook. Pas bij het lezen van een jaarverslag valt velen 

op wat er zoal gedaan wordt. Jaarlijks vertrekken er zo’n 130 huurders uit hun woningen, moeten 

deze woningen verhuur gereed gemaakt worden en ook weer verhuurd. Reparatieverzoeken worden 

ingepland en uitgevoerd. Huurderving en huurachterstand  worden zo laag mogelijk gehouden. Bij 

sociale problemen bemiddelen we of schakelen we andere partijen in. Alles wordt volgens de regels 

in onze administratie vastgelegd, waardoor we ook kunnen voldoen aan onze 

verantwoordingsverplichtingen naar de verschillende instanties. 

Dit alles overdenkend komt weer veel op ons af als organisatie. We pakken deze uitdaging op met 

behoud van de goede punten die we hebben meegekregen uit het visitatierapport zoals: 

 Vryleve is lokaal verankerd en betrokken 

 Vryleve is toegankelijk: ook voor informele gesprekken is altijd tijd 

 Vryleve is scherp, zij denken zelf na over waar zij voor staan en hoe zij zaken willen 

aanpakken 

 Vryleve handelt pragmatisch en vanuit korte lijnen. Daarbij valt snel te schakelen met Vryleve 

Het jaarplan heeft de titel “De huurders voorop” mee gekregen. Het besef moet er steeds zijn dat 

hetgeen we doen ten behoeve van de huurders is. Niet alleen bij die ene reparatie of 

woningtoewijzing maar ook bij het opstellen van dit jaarplan of straks ons ondernemingsplan. Wat 

we doen is ten behoeve van onze huidige en toekomstige huurders en kunnen we doen door de huur 

die betaald is en betaald wordt!  

Wij hebben zin in het nieuwe jaar. We hopen samen met onze huurders en betrokken partijen er 

inderdaad een bijzonder jaar van te maken. Een jaar waarin we waarmaken wat we in het jaarplan 

toezeggen en waarin we een ondernemingsplan gaan presenteren met een nieuw 

toekomstperspectief.  

 

Lobith, 
27 november 2018 
 
Dirk Hoogland 
Directeur-bestuurder  
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2. Wonen 
Het huisvesten van mensen met een beperkt inkomen en dus het handhaven van betaalbare huren is 

de belangrijkste taak van Vryleve. De dagelijkse werkzaamheden die te maken hebben met het ‘goed 

wonen’ komen in principe niet aan de orde in dit jaarplan. Alleen indien we aan een bepaald 

onderdeel extra aandacht willen besteden in 2019 zal deze benoemd worden.  Vanzelfsprekend 

houden we ons aan de van toepassing zijnde regelgeving en zal in de maandelijkse rapportages ook 

aandacht zijn voor onze operationele activiteiten. Hierdoor zijn we in staat om tijdig bij te sturen 

indien dat nodig is of ontstane ruimte op een effectieve wijze te benutten.   

 

2.1 Huurbeleid 

In 2018 handhaven we ons huurbeleid en wordt de huur verhoogd conform de huursombenadering, 

waarbij ook nog de mogelijkheid is om huurders met een inkomens boven € 40.349,- (prijspeil 2018) 

een extra inkomensafhankelijke huurverhoging te geven.  

Net als andere jaren combineren wij de huursombenadering met ons streven naar een vergelijkbare 

prijs kwaliteitsverhouding. Dit is behoorlijk complex maar zorgt ervoor dat puntprijzen elke jaar iets 

meer naar elkaar toe groeien. Alle huurders krijgen een individuele huurverhoging. 

 

  

 

 

2.2. Nieuwbouw 

We hopen nieuwbouwwoningen te realiseren in 

Herwen en in Tolkamer. Dit betekent dat er tijdig een 

keuze gemaakt moet worden in de methodiek van 

toewijzing, informatieboekjes opgesteld moeten 

worden, adverteren tijdig plaats gaat vinden zodat 

nieuwe huurders geworven worden op een moment 

dat ze ook nog inspraak  kunnen hebben in enkele 

variabele onderdelen in de nieuwbouw. 

 

  

  

2.2.1 Activiteiten uitvoeren (infoboekjes, adverteren, verhuren, etc.) t.b.v. nieuwbouwwoningen. 

2.1.1 Gemiddelde huurverhoging van 0,2 % onder inflatie realiseren   



Vastgesteld -- november 2018 
 

 
14 

 

2.3 De woning voor ouderen  
Steeds meer ouderen wonen in ons bezit. Bezit dat ooit gebouwd is en sindsdien netjes 

onderhouden. Hierbij werd geen aandacht besteed aan de technologische mogelijkheden om het 

bewonen door ouderen aangenamer/veiliger te maken. Dit gebeurde alleen als de bewoner er zelf 

om vroeg. In 2019 willen we starten met het bezoeken van de ouderen waarbij de vraag aan de orde 

is wat de betreffende bewoner zelf aan aanpassingen graag zou willen. 

Daarnaast hopen we samen met Pleyade en hun innovatie team te onderzoeken welke mogelijke 

verbeteringen aan onze woningen uitgevoerd kunnen worden om enerzijds het bewonen door de 

ouderen te verbeteren en anderzijds om al voor te sorteren op eventuele toekomstig te verlenen 

zorg in die woning.  

 

2.4 Huisvesten vergunninghouders 

In de prestatieafspraken 2019 is ook aandacht voor het huisvesten van vergunninghouders.  Hierbij is 

het uitgangspunt dat de drie corporaties onderling regelen dat de tijdig door de gemeente 

aangegeven statushouders worden gehuisvest. Bij de onderlinge verdeling wordt rekening gehouden 

met het aantal vergunninghouders wat in het verleden is gehuisvest door de corporaties, de 

beschikbare woningen en de behoefte van de betreffende huisvestingsopgave.   

 

2.5 Woonwagen- en standplaatsenbeleid 

In het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid verzoekt het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken gemeenten de behoefte aan standplaatsen te onderzoeken. Een aantal 

aandachtspunten uit het beleidskader: 

 de gemeente stelt het beleid voor woonwagens en standplaatsen vast als onderdeel van het 

volkshuisvestingsbeleid; 

 het beleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven voor het 

woonwagenleven van woonwagenbewoners; 

 de behoefte aan standplaatsen moet in kaart worden gebracht;  

 corporaties voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners voor zover deze tot de 

doelgroep behoren; 

 de afbouw van standplaatsen is niet toegestaan zolang er behoefte is aan standplaatsen.  

 een woningzoekende Roma, Sinti of woonwagenbewoner die dit wenst, moet binnen 

redelijke termijn kans maken op een standplaats. 

2.3.1 Starten met het bezoeken van ouderen om gewenste aanpassingen te inventariseren/uit 

te voeren. 

2.3.2 Met Pleyade onderzoeken naar mogelijke verbeteringen aan bestaand bezit ten behoeve 

van het wonen door ouderen en/of toekomstig te verlenen zorg in die woning. 
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Vryleve heeft inmiddels van 6 gezinnen (allen één familie) het verzoek ontvangen om een 

woonwagen en standplaats te regelen voor hen. Vryleve wacht af wat het beleid van de gemeente 

wordt hieromtrent.  

2.6 Directe leefomgeving 

In 2018 is firma Donkergroen gestart met het groenonderhoud behorende bij 

appartementencomplexen. Een rondgang langs de tuinen geeft het beeld van verouderd groen met 

regelmatig achterstallig onderhoud. Veel appartementencomplexen zijn circa 10 jaar oud en dat is 

inmiddels ook terug te zien in het groen. Planten hebben hun beste tijd gehad, weinig voeding in de 

grond, kale plekken, rommelige beplanting, hardnekkig onkruid, zijn beelden die we terug zien bij 

onze tuinen. Tijd om ook vervanging van de tuinen op te 

nemen in de begroting.  

Donkergroen heeft een duidelijke visie over de tuinrenovaties. 

Het is de bedoeling dat mensen meer kleur en groenbeleving 

krijgen. Daarnaast moet het onderhoudsvriendelijk zijn.  

Niet alle tuinen hoeven compleet op de schop. Bij sommige 

tuinen kan volstaan worden met kleine ingrepen, andere 

tuinen moeten wel volledig gerenoveerd worden. Een 

volledige tuinrenovatie kost veel geld. In 2018 is een overzicht 

gemaakt van prioritering. In 2019 wordt begonnen met een 

aantal tuinen.  

 

Rijnstraat Tolkamer  
In 2018 is middels een enquête onder de bewoners geïnventariseerd of er behoefte is aan een 
fietsenstalling op de plek van de linker bloembak aan de achterzijde van het gebouw. Het merendeel 
heeft de voorkeur uitgesproken voor een afgesloten fietsenstalling. Het was de bedoeling om dit in 
2018 uit te voeren. Budget technisch is dit verschoven naar 2019.  

 

Achterpaden 

In 2017 is voor het eerst een achterpad volledig vernieuwd 

met beton. Zowel Vryleve als omwonenden zijn tevreden 

over dit type achterpad. In 2018 is het achterpad aan de 

Elzenhof in Pannerden volgens deze methode vernieuwd.  

In 2018 zijn alle achterpaden in ons bezit geïnventariseerd. 

Hieruit blijkt dat circa 70% van de achterpaden er goed bij 

ligt. Van de overige 30% ligt de bestrating niet recht of is 

er veel onkruid. Bij deze achterpaden is aangegeven of 

plaatselijk herstraten een oplossing is of dat het volledige 

achterpad vernieuwd moet worden conform het beton-pad in Spijk. In 2019 gaan we het achterpad 

Kanaalstraat/Haggenburgstraat in Pannerden vervangen door een betonpad. Daarnaast gaan we 

enkele achterpaden plaatselijk laten herstraten.   

 
 

 

2.6.1 Uitvoeren van specifieke werkzaamheden t.b.v. verbetering leefomgeving 



Vastgesteld -- november 2018 
 

 
16 

 

3. Vastgoed 
In 2018 heeft de eerste conditiemeting (conform NEN2767) plaats gevonden van ons vastgoed. Met 

een steekproef van 10 % van ons bezit, die representatief was voor 38 %, hebben we een goed beeld 

gekregen in hoeverre ons onderhoudsbeleid voldoet. Gezien de uitkomst: 

- score 1: Uitstekende conditie 3 sub complexen 
- score 2: Goede conditie  8 sub complexen 
- score 3: Redelijke conditie 9 sub complexen 
- score 4: Matige conditie 0 sub complexen 
- score 5: Slechte conditie 0 sub complexen 
- score 6: Zeer slechte conditie 0 sub complexen 

 

 

klopt ons beeld dat ons bezit er goed bij staat. 

Mogelijk dat er in 2020 nog een steekproef gehouden wordt van 10 % van ons bezit, die 

representatief is voor 15 % van het bezit. In 2019 gaan we onderzoeken of dit nodig is en welke 

complexen dan naar ons idee onderdeel moeten zijn van de steekproef.  

 

 

 

3.1 Bestaand bezit 

Ons bezit staat er goed bij en dat willen we ook zou houden. Conform ons onderhoudsbeleid zal ten 

behoeve van het planmatig onderhoud een Quick scan plaatsvinden om te bepalen of de in de jaren 

2020, 2021 en 2022 gepland planmatig onderhoud in het juiste jaar is opgenomen.   

De afgelopen jaren hebben we flink wat energie gestoken om de basisgegevens in kaart te brengen, 

hierbij valt te denken   

3.1 Onderzoeken of een nieuwe conditiemeting in 2020 wenselijk is en zo ja, welke complexen daar 

dan onderdeel van moeten zijn. 

3.1.1 Uitvoeren van de Quick Scan 
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3.2 Nieuwbouw 

De gemeente Zevenaar streeft ernaar om in het eerste kwartaal haar afwegingskader met betrekking 

tot nieuwbouwontwikkelingen afgerond te hebben. Met dit kader kunnen we nu nog geen rekening 

houden en gaan daarom vooralsnog voor 2019 uit van de plannen die we hebben rekening houdende 

met de daarover gevoerde gesprekken met de gemeente.  

 

3.2.1 Herwen, Antoniusstraat/Kosterijpad  

Dit project is een lang lopend project.  In 2018 kwam er vaart in de gemeentelijke procedures maar 

werden we geconfronteerd, mede door de 

opschaling van de woningen naar 

energieneutraal en gas-loos met een 

aanzienlijke prijsverhoging door de 

aannemer. Deze prijs maakte niet alleen de 

oorspronkelijk beoogde huurprijs rond de € 

500,= onmogelijk, maar bracht zelfs de 

realisatie van het gehele project in gevaar. In 

totaal zullen er 13 woningen aan de 

Antoniusstraat worden gerealiseerd, waarvan 

er twee door de aannemer verkocht zullen 

worden.  Op het Kosterijpad komen er 5 woningen. 

De woningen zijn gericht op bewoning door ouderen en zullen een basishuurprijs kennen van 

ongeveer € 540,= (2 woningen 610,-). 

We gaan ervan uit dat we dit project in 2019 weten te realiseren. 

 

 

3.2.2 Tolkamer, Vierkenshof (Habhuizen) 

Dit project hadden we reeds in 2017 willen realiseren. Helaas is dit niet gelukt. Reden hiervoor waren 

divers.  

Op deze locatie willen we 25 Habhuizen realiseren. Woningen die heel goed passen bij de vraag en 

mee kunnen helpen de doorstroming vanuit de grotere ‘eengezinswoningen’ te realiseren. Een 

woning die ook goed past bij de doelstellingen van nieuwbouw zoals die zijn weergegeven in de 

woonvisie van de gemeente Zevenaar en bij de hetgeen aan de orde is geweest  tijdens de 

gesprekken met betrekking tot de prestatieafspraken. 

  

3.2.1 Realisatie van het project in Herwen 
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Over de realisatie zijn we steeds in gesprek 

gebleven met de Gemeente. We hebben diverse 

alternatieven doorgesproken. In de tweede helft 

van 2018 zijn we toch weer teruggekomen bij het 

oorspronkelijke plan. Met elkaar hebben we 

gesproken over de bezwaren die gemaakt zijn 

tegen het plan, de stappen die zijn genomen en de 

verschillende posities van de diverse partijen. 

Onze conclusie uit deze gesprekken is dat een 

realisatie van dit project nog steeds tot de 

mogelijkheden behoort. Hierbij is het belangrijk 

dat we: 

 de behoefte inzichtelijk maken 

 de beoogde doelgroep (ouderen) helder maken 

 de wijze van toewijzing met meer-jaren garanties nader uitwerken 

 het gesprek aangaan met de direct omwonenden 

 

 

 

3.3 Duurzaamheid 

Wij gaan de afgesproken doelstelling realiseren om in 2020 een gemiddeld energielabel B te hebben 

voor ons bezit. In 2019 wordt hiervoor nog: 

 255 betonnen vloeren geïsoleerd 

 bij diverse woningen de kozijnen vervangen en de daken geïsoleerd 

 

 

Het is de bedoeling dat in verschillende fasen ons kantoorpand ook energieneutraal gemaakt  wordt.  

Hierbij is het de bedoeling dat we door de realisatiewijze een aantal proefopstellingen creëren, die 

ons kennis en informatie opleveren voor de aanpak van onze woningen.  

Werkzaamheden aan/bij het kantoorpand betreffen o.a.: 

 opwekking 

 opslag 

 vervanging glas 

 plaatsen laadpalen 

 

 

3.3.1 Het uitvoeren van genoemde verbeteringen t.b.v. het realiseren van onze doelstelling  

2020 

3.2.2 Realisatie van het project Vierkenshof mogelijk maken 

3.3.2 Realisatie 1e fase energieneutraal maken kantoorpand 
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Eens in de tien jaar moeten de woningen opnieuw voorzien worden van een energie-label. Voor ons 

bezit moet dat nu weer in 2019 gebeuren. Een mooi moment gezien het ijkpunt van 2020. Wij 

gebruiken deze opname om de plattegronden van onze woningen op te laten meten volgens 

NEN2580 zodat wij op dit punt onze cartotheek kunnen bijwerken en voldoen aan de eisen voor de 

waardering van ons bezit tegen marktwaarde.  

 

3.4 De transitie van ons woningbezit 

Met het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstelling in 2020 zijn we er nog niet. Dit is een 

tussenstap naar het gas-loos en energie-neutraal zijn van ons bezit (transitieopgave) in 2050. In 2018 

hebben we een stappenplan opgezet op welke wijze we de transitieopgave kunnen realiseren. Met 

de kennis van nu betekent dat: 

 de woning gas-loos is 

 de verwarming gebeurt op basis van infrarood 

 de opwekking van energie gebeurt door zonnepanelen, gecombineerd met windmolens 

en/of andere energiebronnen. 

Op basis van dit uitgangspunt hebben we diverse scenario’s opgesteld en financiële berekeningen 

gemaakt. In de meerjarenbegroting 2019 – 2028 is de transitieopgave voor het eerst meegenomen. 

De komende jaren zal de transitieopgave een zeer belangrijk thema zijn. Dit blijkt nu al gezien de vele 

overlegstructuren die opgezet zijn rond dit onderwerp. Wij zorgen ervoor dat we goed op de hoogte 

blijven van nieuwe ontwikkelingen, onderdeel uitmaken van die overlegstructuren die er toe doen in 

onze regio en in samenwerking, ook met onze collegae-corporaties, ons verder goed voorbereiden 

op deze opgave. 

Op het Gelders Eiland is een initiatief “Collectief Energielandschap Spijkse Dijk” gestart dat als 

doelstelling heeft voldoende duurzame energie op te wekken wat op het Gelders Eiland nodig is. 

Vryleve is in de tweede helft van 2018 aangehaakt aan dit initiatief. In 2019 gaan we onderzoeken of 

participatie in dit project realiseerbaar is (juridisch, fiscaal, etc.) en onderzoeken we tevens wat de 

effecten van dit initiatief kunnen zijn op onze huidige routeplanner. 

  

Vanaf 2020 gaan we daadwerkelijk starten met de werkzaamheden aan onze woningen. De start zal 

zijn in Pannerden, waar we in de Kanaalstraat een pilotproject starten van 20 woningen. In deze pilot 

zal opwekking, full-electric en korte termijn opslag aan de orde zijn.   Dit project vraagt om een 

gedegen voorbereiding welke in 2019 plaatsvindt. 

3.3.3 Ons woningbestand opnieuw voorzien van een energielabel. 

3.4.1 Onderzoeken naar een mogelijke participatie in het Çollectief Energielandschap Spijkse 

Dijk” en bepalen wat de consequenties kunnen zijn voor onze routeplanner. 
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3.5 Verkoop woningen/kavels 

Vryleve heeft geen woningen voorzien van een verkooplabel. Er is geen doelstelling om specifieke 

complexen of gedeelten daarvan door actieve verkoop af te stoten. Wel willen wij onze huurders de 

kans geven om een woning te kopen. Dit betekent dat we bij een verzoek tot koop van een huurder 

onderzoeken of dit mogelijk is. We hebben de verwachting dat dit in 2019 tot de daadwerkelijke 

verkoop en transport van 4 woningen kan leiden. 

 

 

Zoals reeds eerder aangegeven is het de bedoeling van de gemeente Zevenaar om in het eerste 

kwartaal van 2019 meer duidelijkheid te verschaffen in de kwantitatieve en kwalitatieve 

woningbehoefte in Zevenaar. Zodra deze informatie beschikbaar is gaan we ons verkoopbeleid 

actualiseren.  

  

Vanuit het verleden bezitten we diverse kavels die we niet bestemd hebben voor eigen ontwikkeling. 

Deze kavels proberen we actief te verkopen. In 2018 hebben we gemerkt dat de markt is 

aangetrokken en zijn diverse kavels verkocht en getransporteerd. Voor 2019 gaan we ervan uit dat in 

totaal nog zes kavels (waarvan één verkocht is in 2018) getransporteerd worden 

  

 

3.6 Strategisch Voorraad Beleid (SVB) 

De voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk hebben stuk voor stuk een relatie hebben met ons SVB. 

Een SVB waarvan het de bedoeling is geweest deze in 2018 te actualiseren. Dit is niet gebeurd omdat 

we ook essentiële informatie van de gemeente Zevenaar hierin willen verwerken.  De gemeente 

heeft Companen de opdracht gegeven om een afwegingskader op te stellen waarin staat welke 

planontwikkeling prioriteit verdient en hoe de gemeente met nieuwe en bestaande planontwikkeling 

wil omgaan. Een kader wat tegelijkertijd inhoud dat de gemeente een visie ontwikkeld moet hebben 

met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan zowel koop- als huurwoningen in 

Zevenaar. De gemeente heeft als doelstelling uitgesproken dat dit afwegingskader eind eerste 

3.5.2 De verkoop/transport van zes kavels 

3.4.2 Voorbereiden pilotproject 20 woningen in Pannerden 

3.5.1 Het verkopen van 4 woningen 

3.5.2 Actualiseren verkoopbeleid 

3.6.1 Actualiseren van het SVB 
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kwartaal 2019 zal zijn afgerond. Zodra wij hierover beschikken kunnen wij ons SVB ook op dit vlak 

actualiseren. 

   

4. Financiën 
In de meerjarenbegroting is voor het eerst de transitieopgave meegenomen. De consequenties 

daarvan zijn in deze jaren nog beperkt, de grotere uitgaven komen in de jaren na 2028. De kasstroom 

uit operationele activiteiten is voor alle gepresenteerde jaren positief. Dusdanig dat ondanks de 

geplande toename van het aantal woningen met 40 eenheden het jaarlijks lukt om de 

leningenportefeuille te verkleinen. 

We zijn een financieel gezonde corporatie, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat we voldoen aan 

alle normen van zowel de AW als het WSW. Dit is te danken aan een strak financieel beleid en een 

breed gedragen verantwoordelijkheidsgevoel om alle activiteiten uit te voeren binnen de gestelde 

budgetten. Dit gevoel gecombineerd met een goed functionerende combinatie van interne 

controlemaatregelen heeft ons gebracht waar we nu zijn. 

Deze combinatie handhaven we ook in 2019. Daarnaast staan de volgende activiteiten op financieel 

vlak in de planning.  

 

4.1 Aanbesteding accountant 

Mazars is sinds 2013 onze account. Volgens de bestaande regelgeving moet niet alleen geregeld een 

evaluatie plaatsvinden over het functioneren van de accountant, ook moet na een periode van 

maximaal 5 jaar een hernieuwde keuze gemaakt worden met welke accountant we verder willen 

gaan. Hiervoor zal een aanbestedingstraject opgestart worden, waarbij de afronding op een dusdanig 

tijdstip plaats vindt dat de nieuwe accountant in staat is het boekjaar 2019 te controleren. In principe 

kan Mazars ook die nieuwe accountant zijn.  

 

 

 

4.2 Waarderingsmodel investeringen/desinvesteringen 

De afgelopen jaren is er veel gebeurd met betrekking tot de wijze van waarderen van ons bezit en 

dus ook de wijze waarop investeringen/desinvesteringen gewaardeerd worden. Tot nu toe maakten 

we intern nog altijd gebruik van de bedrijfswaarde-methodiek.  

Onderzocht gaat worden op welke wijze, rekening houdende met de marktwaardemodellen en de 

invoer van de beleidswaarde, we het beste onze besluitvorming over investeringen/desinvesteringen 

met betrekking tot het vastgoed financieel kunnen onderbouwen.  

 

 

4.1 Uitvoeren aanbestedingstraject voor accountantskeuze 

4.2 Onderzoek naar een goed waarderingsmodel om beoogde investeringen/desinvesteringen 

financieel te onderbouwen. 
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4.3 Treasury jaarplan 

In het begrotingsgedeelte wordt uitvoerig stilgestaan bij wat de huidige inzichten zijn van wat in 2019 

uitgevoerd moet worden op het gebied van treasury. Kort samengevat wordt vastgesteld dat: 

 op grond van de verwachtingen Vryleve zowel op de korte als de langere termijn geen 

problemen zal kennen om de benodigde financiering aan te trekken 

 er door de goede spreiding van renteleningen sprake is van een gespreid renterisco 

 er in 2019 voor 6,5 mio aan leningen aangetrokken wordt, waarvan reeds 3,5 mio is 

vastgelegd  

 er ongeveer 7,3 mio aan geborgde leningen wordt afgelost  

 de swap positie volledig wordt afgedekt door variabele leningen 
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5. Bedrijfsvoering 
Uit de afgeronde visitatie, de oordeelsbrief 2017/2018, de beoordelingsbrief van het WSW, de 

controle rapporten en goedkeurende verklaring van de accountant blijkt dat de bedrijfsvoering op 

orde is. Hetgeen ook nog eens bevestigd wordt door de resultaten van de uitgevoerde 

conditiemeting van ons vastgoed en de mate waarin we onze jaarplannen/begrotingen weten te 

realiseren. 

Het is zaak om onze bedrijfsvoering op orde te houden. Dit betekent onder andere dat we door het 

volgen van opleidingen, bijwonen van seminars, lezen van nieuwsbrieven en het volgen van de media 

we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen waarmee we als corporatie te maken hebben. Dit 

zowel op landelijk, regionaal als gemeentelijk niveau.  Maar ook dat we alert zijn op nieuwe 

technologieën/apparatuur en vernieuwde toepassingen van beschikbare programmatuur.   

5.1 Organisatie 

        

          

   Raad van       

   Commissarissen  5    

         

         

          

   Directeur-    
   Bestuurder         1,0    
Manager 
transitie            1,0        
                                      
        

Projectmanager       Directieassistente 

Klant & Markt     0,8           0,7 

      schoonmaaksters 1,2 

             

            

              

Woondiensten  Vastgoed Diensten  Financiële Diensten 

  3,4    4,7    3,3 

 

We beginnen het jaar 2019 als werkorganisatie met 19 personen, bestaande uit 10 mannen en 9 

vrouwen.  In 2019 wordt de formatie uitgebreid met 0,5 Fulltime-equivalent (FTE) bij de afdeling 

Woondiensten. Dit is reeds verwerkt in de weergegeven organigram. Niet iedereen werkt 36 uur per 

week. Omgerekend in werkplekken van 36 uur komen we, exclusief de Raad van Commissarissen 

(RvC), gemiddeld uit op 16,1 FTE. Rekening houdende met het feit dat hierin 1,2 schoonmaaksters 

zitten en 3 buitendienst medewerkers, mag gesteld worden dat het aantal FTE in een goede 

verhouding staat met het aantal verhuureenheden (1.578) wat we begin 2019 in bezit hebben.    
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De raad van Commissarissen is compleet. Wel loopt van één commissaris de eerste zittingstermijn af. 

 

5.2 Huisvesting 

De in 2018 doorgevoerde veranderingen bij de afdeling Vastgoed Diensten en de op handen zijnde 

formatieve uitbreiding bij Woondiensten heeft geleid tot enkele gesprekken over de huidige 

huisvesting en de nadelen die daaraan kleven. Het resultaat van deze gesprekken is dat de voorkeur 

is uitgesproken voor een kleine aanpassing op de begane grond en het omwisselen van de afdelingen 

Financiën en Vastgoed. Hiermee wordt bereikt dat de twee operationele afdelingen dichter bij elkaar 

zitten en dat er een betere verbinding ontstaat tussen de binnen- en buitendienst van de afdeling 

Vastgoed 

 

5.3 Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) 

Volgens de huidig regelgeving met betrekking tot het arbeidsomstandighedenbeleid behoort een 

werkgever o.a. in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) schriftelijk vast te leggen welke risico’s 

de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Eind 2018 heeft ArboNed de opdracht gekregen om 

deze RI&E uit te voeren. Dit zal leiden tot een rapport en een plan van aanpak waarin onder andere 

wordt aangegeven op welke wijze risico’s aangepakt kunnen worden.  

 

 

5.4 Omgaan met agressie 

Helaas lijkt het erop dat we steeds meer te maken krijgen met agressief gedrag van onze huurders. 

Dit gedrag kan zich ook voordoen op ons kantoor of tijdens bezoeken aan huis. We hebben 

afgesproken dat we elke drie jaar aan dit onderwerp een dag of dagdeel besteden, ondersteund door 

externe begeleiding. Dit blijkt dus nog steeds hard nodig te zijn. In 2019 zal in overleg met de externe 

begeleiding weer een activiteit georganiseerd worden.  

 

5.5 Verbeteringen 

Zoals reeds eerder aangegeven functioneert de organisatie goed en krijgen we van de klanten bijna 

altijd positieve reacties. Niet alles wat goed gaat hoeft verbeterd te worden, maar we zien nog steeds 

mogelijkheden om verbeteringen in onze processen aan te brengen. Verbeteringen die leiden tot 

efficiënter werken en/of een betere kwaliteit van dienstverlening.   

Het is niet te vermijden dat in sommige situaties onze huurder niet tevreden is over onze prestatie 

richting hem of haar. Gelukkig weet deze huurder ons eigenlijk altijd wel te vinden, maar we hebben 

5.3.1 Uitvoering Risico-inventarisatie en -evaluatie 

 

5.4.1 Activiteit organiseren met betrekking tot het omgaan met agressie 
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vastgesteld dat dergelijke klachten op vele punten binnen komen in onze organisatie. Dit bevordert 

niet een juiste behandeling en de controle daarop. We gaan dit verbeteren! 

 

 

De afgelopen jaren is het ons niet gelukt om in de complexen waar we gebruik maken van 

warmtepompen de afrekeningen vlot te versturen aan onze huurders. Het proces wat uiteindelijk 

leidt tot het versturen van de afrekening verloopt niet goed en kost ons als organisatie heel veel tijd 

en negatieve energie. In 2019 gaan we, natuurlijk in goed overleg met onze partners in deze, de 

structuur dusdanig aanpassen dat de eindafrekening efficiënt tot stand komt en tijdig wordt 

verstuurd.  

 

 

Al enkele jaren geleden stond in ons jaarplan de doelstelling opgenomen om een App aan te schaffen 

die ingezet kan worden ten behoeve van de voor- en eindopname en de daarbij behorende 

werkzaamheden. Tot nu toe hebben we afgezien van de aanschaf omdat dit product zich in de 

praktijk nog onvoldoende bewezen heeft.  De verwachting nu is dat we in 2019 over kunnen gaan tot 

de aanschaf van deze APP en onze wijze van werken daarop gaan afstemmen. 

   

 

We hebben veel informatie beschikbaar via bijvoorbeeld ons bedrijfssysteem en het kadaster. 

Informatie die gegroepeerd moeilijk beschikbaar is. Tegenwoordig is er goede software beschikbaar 

die het mogelijk maakt om de gewenste informatie uit de diverse systemen op verschillende 

aggregatieniveaus (Vhe………totaal bezit) inzichtelijk te maken. Informatie die steeds belangrijker 

wordt bij het maken van strategische keuzes, het informeren van derden en het afleggen van 

verantwoording. 

   

 

 

  

5.5.1 Verbeteren klachtenbehandeling. 

5.5.2. Aanpakken van de afrekenstructuur warmtepompen 

5.5.3 Aanschaffen van App ten behoeve van voor- en eindopname 

5.5.4 Aanschaf en implementatie van ‘data-software’ 
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6. Risicomanagement 
Mede op basis van het hoofdstuk ‘Risicomanagement” in het jaarverslag 2017 is vastgesteld dat er in 

2018 vier risico’s waren die het wenselijk maakten om die op te nemen in de standaardrapportage 

die besproken wordt met de Raad van Commissarissen. Dit zijn de volgende vier onderwerpen:  

1. De derivaten (verhouding variabele leningen ten opzichte van de Swap-positie) 

2. De hoge schuldenlast per woning (in 2021 =<  45.000,=) 

3. Verkooprisico’s (begrote realisatie € 866.000) 

4. Vertraging in realisatie nieuwbouw t.o.v. planning meerjarenbegroting 2018 - 2027 

6.1 De derivaten 

De wijze waarop we onze derivaten managen is goed heeft onze accountant aangegeven. 

Maandelijks maken we in onze rapportage inzichtelijk hoe onze swap positie zich verhoudt tot onze 

variabele leningen. 

De ontwikkelingen in de procedure met betrekking tot de in 2008 afgesloten swaps houden we ook 

nauwlettend in de gaten. Eind 2018 hebben we niet alleen de mogelijkheden van ‘doorzakken’ 

onderzocht maar tevens de financiële bandbreedte zichtbaar gemaakt waarbinnen de financiële 

consequenties van een uitspraak in een lopende procedure zullen vallen. 

De derivaten blijven ook in 2019 onderdeel uitmaken van de rapportage “risicomanagement”.   

6.2 De relatief hoge schuldenlast per woning  

Dit risico maakte onderdeel uit van de rapportage vanwege het verbeterplan wat we hebben 

afgesproken met het toenmalige CFV (voorloper van de AW) dat leidt tot een situatie dat eind 2021 

voldaan zou worden aan de norm. 

In 2018 heeft de AW geconstateerd dat we voldoen aan de normen die door hen en het WSW 

gesteld worden. Aanleiding voor de AW om te melden dat het verbeterplan als afgerond beschouwd 

mag worden.  Dit betekent dat dit risico-onderdeel komt te vervallen.   

6.3 Verkooprisico’s   

Niet alleen voor het jaar 2019 maar ook voor de jaren daarna hebben we een beperkt 

verkoopprogramma opgenomen.  Opbrengsten die we nodig hebben om enerzijds de geplande 

activiteiten uit te voeren en anderzijds om de omvang van onze leningenportefeuille acceptabel te 

houden. Nu bestaat de mogelijkheid dat we deze verkoop niet weten te realiseren. 

Indien dit het geval is dan hebben we drie mogelijkheden om dit op te vangen. De eerste 

mogelijkheid is om uitgaven (denk aan te plegen investeringen en onderhoudsactiviteiten) anders te 

faseren. De tweede mogelijkheid is de beoogde lage jaarlijkse huurverhoging enigszins naar boven bij 

te stellen. De derde mogelijkheid is een combinatie van de mogelijkheden één en twee. 

Zolang er in de begroting sprake is van verkoopopbrengsten zullen we de realisatie daarvan als een 

risico beschouwen en dit onderwerp opgenomen houden in onze risicorapportage. 
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6.4 Vertraging in de realisatie van de nieuwbouw 

Dit risico had een directe relatie met het risico 6.2. Indien namelijk de realisatie van nieuwbouw wel 

voor 2021 plaats zou vinden, maar later als beoogd dan zouden we eenzelfde bedrag aan leningen 

moeten aantrekken, maar inkomsten derven. Dit laatste zou consequenties gehad kunnen hebben 

voor de noodzakelijke afbouw van de leningenportefeuille. 

Met het vervallen van risico 6.2 komt dus dit risico ook te vervallen. 

 

6.5 Nieuw op te nemen risico 

Als corporatie moet Vryleve voldoen aan de normen van zowel het WSW als de AW wil het als 

zelfstandige organisatie blijven voortbestaan. Normen waaraan we nu en in de komende jaren, 

uitgaande van het huidige beleid, blijven voldoen. In ons beleid zitten echter onderdelen/aannames 

waarin we geen enkele zeggenschap hebben en welke bij verandering enorm effect kan hebben op 

onze resultaten en dus de mate waarin we voldoen aan de gestelde normen. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan zijn de door de overheid opgelegde belastingen en heffingen.   

Voldoende reden om “het voldoen aan de door het WSW en AW gestelde normen’ op te nemen in de 

rapportage ‘risicomanagement”.  

 

 

 

  

6.5.1 Actualiseren rapportage ‘risicomanagement’  
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7. Slotwoord 
Uit dit jaarplan blijkt dat we een uitdagend jaar tegemoet gaan. Veel geplande activiteiten voeren we 

in 2019 uit, maar hebben ook een effect op de wijze van werken voor de komend jaren. Duidelijke 

voorbeelden hiervan zijn: 

 een nieuw ondernemingsplan 

 huurders bezoeken ten behoeve comfortabel thuis blijven wonen 

 onderzoek naar mogelijke verbeteringen aan ons bezit i.v.m. de bewoning door ouderen 

Nog meer dan in het verleden gaan we onze huurders en andere belanghebbenden hierbij betrekken. 

Niet voor niets is de titel van dit jaarplan “De huurder voorop”. 

Naast deze ‘eigen activiteiten’ is de uitkomst van het onderzoek wat de gemeente doet naar de 

kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen in Zevenaar voor ons van strategisch belang. 

De uitkomst hiervan maakt helder wat onze nieuwbouwopgave is en speelt ook een belangrijke rol in 

de keuzes die we moeten maken in de combinatie van investeren in duurzaamheid en het handhaven 

van ‘lage huren’.   

De huurder voorop, betekent gelijktijdig dat de samenwerking met de HBV ook in 2019 van groot 

belang is. Met elkaar moeten we tot de goede keuzes komen, vanuit de vraag “Wat is goed voor onze 

huurders?” 

‘Adel verplicht’ staat in het visitatierapport als het gaat om onze kwaliteit van werken en de wijze 

waarop we dit, samen met vele partijen, doen. Wij gaan die verplichting graag aan en zetten ook in 

2019 ons optimaal in voor de volkshuisvesting in Zevenaar in zijn algemeen en een goed woon- en 

leefklimaat op het Gelders Eiland in het bijzonder. 

  
 
Dirk Hoogland 
Directeur-bestuurder 
 

 

  



Vastgesteld -- november 2018 
 

 
29 

 

Bijlage 1 

1.1 Kengetallen m.b.t. verhuur/bezit 

 

 

 

1.2 Kengetallen financieel  

 

 

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Gegevens woningbezit

- Verhuureenheden Sociaal 1.438       1.475       1.472       1.474       1.484       1.479       1.490       1.487       1.482       1.479       1.475       

Commercieel 29            30            31            31            31            31            31            31            32            32            32            

Totaal woningen 1.467       1.505       1.503       1.505       1.515       1.510       1.521       1.518       1.514       1.511       1.507       

- Overige Vhe's Bedrijfspanden 6              6              6              6              6              6              6              6              6              6              6              

Garages 105          105          105          105          105          105          105          105          105          105          105          

overig -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Totaal vhe's 1.578      1.616      1.614      1.616      1.626      1.621      1.632      1.629      1.625      1.622      1.618      

Veranderingen Vhe bezit:

- Aantal opgeleverd/in exploitatie genomen 21            41            -               5              14            -               15            -               -               -               -               

- Aantal aangekocht -               1              1              -               1              -               -               1              -               1              -               

- Aantal verkocht 7              4              3              3              5              5              4              4              4              4              4              

- Aantal gesloopt en overig 1              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- Woningen en woongebouwen 15           38           -2            2             10           -5            11           -3            -4            -3            -4            

Het verhuren van woningen

- Huuropbrengst 10.252     10.333     10.762     11.005     11.292     11.555     11.855     12.099     12.236     12.374     12.503     

- Huurderving -52           -81 -85 -87 -89 -91 -93 -95 -96 -96 -97

- Te innen jaarhuur 10.304     10.414     10.847     11.092     11.381     11.646     11.948     12.194     12.332     12.470     12.600     

- Huuropbrengst niet woningen (x € 1.000,-) 101          90            91            89            85            87            89            90            91            91            92            

- Huuropbrengst woningen (x € 1.000,-) 10.203     10.324     10.756     11.003     11.296     11.559     11.859     12.104     12.241     12.379     12.508     

- Huuropbrengst per VHE per mnd  (€) 580          572          596          609          621          638          650          664          674          683          692          

- Mutatiegraad bestaande woningen 10,85       11,4         11,9         11,2         12,8         10,7         12,3         11,9         10,2         10,5         10,9         

- Aantal mutaties bestaand bezit 135          130          126          134          118          142          123          128          148          144          138          

- Rentelasten per VHE  (€) 1.883       1.680       1.637       1.606       1.656       1.674       1.649       1.592       1.571       1.500       1.461       

- Bedrijfsresultaat per VHE  (€) 3.870       3.241       3.679       3.992       4.029       4.042       3.997       4.510       4.295       4.704       4.099       

- Marktwaarde per VHE 98.483     101.714   103.948   105.924   108.279   110.441   111.684   112.862   114.013   115.210   116.386   

- Totaal Onderhoud per VHE (€)           956        1.521        1.323        1.154        1.262        1.383        1.483        1.256        1.564        1.265        1.959 

- Onderhoud per VHE (gemiddeld)           956        1.239        1.267        1.239        1.243        1.267        1.297        1.292        1.323        1.317        1.375 

- Totaal variabele lasten per VHE (€)        1.179        1.186        1.178        1.104        1.137        1.156        1.175        1.182        1.198        1.191        1.207 

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Parameters WSW

- Interest Coverage Ratio (norm > 1,4) 2,05         1,87         2,25         2,49         2,45         2,68         2,16         2,44         2,38         2,64         2,39         

- Loan to Value (norm < 0,75) 0,68         0,64         0,62         0,59         0,57         0,57         0,54         0,52         0,50         0,46         0,44         

- Solvabiliteit (EV/TV) (norm > 20%) 51,6% 52,9% 54,6% 56,9% 58,3% 59,3% 60,6% 62,3% 63,5% 65,8% 67,3%

- Dekkingsratio (norm <50) 45,49       

- Beleidswaarde 120.077       125.167       126.688       128.036       130.508       131.505       134.114       135.346       136.439       137.717       138.814       

Vermogensontwikkeling

- Eigen vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 87.136     90.280     94.674     99.998     104.585   109.296   111.857   115.663   118.930   123.098   126.738   

- Vreemd vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 81.602     80.530     78.657     75.783     74.813     75.095     72.872     69.983     68.418     63.962     61.653     

- Totaal vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 168.738   170.810   173.331   175.781   179.398   184.391   184.729   185.646   187.348   187.060   188.391   

- Schuld per vhe (€) 49.917 48.230 47.275 45.452 44.583 44.618 42.961 41.368 40.528 37.984 36.684

Parameters resultaat

- Jaarresultaat voor belastingen 605          3.921       5.347       6.262       5.518       5.604       3.454       4.807       4.219       5.205       4.570       

- Resultaat - ongerealiseerde herwaardering 3.001       2.349       3.068       3.593       3.600       3.590       3.598       4.464       4.162       4.873       4.002       

- Rentelasten 2.762       2.529       2.461       2.417       2.509       2.528       2.508       2.416       2.378       2.267       2.201       

- VpB -230         -777         -953         -938         -931         -893         -893         -1.001      -952         -1.037      -930         

- Rentabiliteit eigen vermogen voor belasting 3,4% 2,6% 3,2% 3,6% 3,4% 3,3% 3,2% 3,9% 3,5% 4,0% 3,2%

- Gemiddelde rentevoet vreemd vermogen 3,4% 3,1% 3,1% 3,2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,6%

- Ontwikkeling Resultaat - ongerealiseerde herwaardering1.004       -652         719          525          7              -10           8              866          -302         711          -871         

- Cumulatief Ontwikkeling Resultaat voor belasting 1.004           352               1.071           1.596           1.603           1.593           1.601           2.467           2.165           2.876           2.005           


