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Voorwoord  
 

Ons nieuwe ondernemingsplan ‘Vryleve een groene corporatie’ vormt de basis van zowel het 

jaarplan als de meerjarenbegroting 2020 – 2029, die gezamenlijk dit document vormen. Vryleve is 

een financieel gezonde corporatie, die naast de aandacht voor het verder terugbrengen van de 

schuldenlast, nu eigen keuzes mag en kan maken. Eigen keuzes over  belangrijke onderwerpen en de 

prioritering daarvan.  

Deze keuzevrijheid biedt de mogelijkheid om het belangrijkste verbeterpunt uit het visitatierapport 

van 2018 in uitvoering te brengen, namelijk ‘het meer aan de voorkant van beleidsvorming 

samenwerken met belanghebbenden’. Zo zijn we het traject om dit nieuwe ondernemingsplan op te 

stellen gestart met een huurdersbijeenkomst, waarin de huurders konden aangeven welke 

onderwerpen zij van belang achten voor opname in ons ondernemingsplan. De top 3 hiervan waren: 

 nemen van maatregelen vanwege klimaatsveranderingen 

 woningaanpassingen voor senioren 

 regelmatig beleggen van voorlichtingsavonden in de dorpen 

Eigen keuze mogen en kunnen maken kent natuurlijk zijn beperkingen, zeker als corporatie waarin 

we met vele regels te maken hebben. Regels die we omarmen als het gaat om helderheid in waar we 

als corporatie voor staan, regels die we soms wat lastig vinden als het gaat om de wijze waarop we 

ons moeten verantwoorden en regels waarvan we ons afvragen of die wel ten goede komen van 

onze huurders. Binnen dit hele palet aan regels is het gelukt om met elkaar doelstellingen te 

benoemen, zoals de drie van de huurders, voor de komende vijf jaar.   

Het jaarplan geeft inzicht wat we in het eerste jaar willen gaan doen om het ondernemingsplan te 

realiseren. De meerjarenbegroting is een financiële vertaling van onze activiteiten, zoals we die de 

komende jaren voorzien.   
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1. Inleiding 
‘Een groene corporatie’ is de titel van ons nieuwe ondernemingsplan waarin een beeld geschetst 

wordt wat we in de jaren 2020 – 2024 willen bereiken. Een ondernemingsplan waarbij onze huurders 

al vanaf de beginfase bij betrokken geweest zijn. Hun top-3 onderwerpen: 

 nemen van maatregelen vanwege klimaatsveranderingen 

 woningaanpassingen voor senioren 

 regelmatig beleggen van voorlichtingsavonden in de dorpen 

zijn dan ook zeer herkenbaar in het ondernemingsplan. Gezien de gestelde prioriteit kan het ook niet 

anders dat deze onderwerpen in dit jaarplan 2020 terugkeren. We zijn samen gestart en gaan 

‘Gezamenlijk verder’. 

Deze gezamenlijkheid gaat natuurlijk verder dan alleen met onze huurders. Met onze collegae 

corporaties Baston en Plavei hebben we een nauwe samenwerking als het gaat om de activiteiten die 

we in Zevenaar uitvoeren en het streven naar een vergelijkbaar beleid als het gaat om onze 

huurders. 

Met de gemeente erbij streven we naar heldere prestatieafspraken en de realisatie daarvan.  

Weliswaar zijn de prestatieafspraken voor 2020 bij het opstellen van dit jaarplan nog niet gereed, 

maar het lijkt erop dat we met elkaar weer  een  goede stap voorwaarts gezet hebben. De afspraken 

inzake nieuwbouw zijn daar een mooi voorbeeld van. 

Die gezamenlijkheid voelen we ook bij de beoogde realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen. 

Hierin werken we met de ‘Kan-Oost’ corporaties goed samen. We delen kennis, proberen pilots op 

elkaar af te stemmen  en kijken ook naar een effectieve inzet van onze medewerkers in de vele 

samenwerkingsverbanden die er zijn bij dit onderwerp.  

Bij de totstandkoming van het ondernemingsplan zijn ook de zorgpartijen betrokken geweest. 

Duidelijk is dat de in ons werkgebied actieve partijen grote waarde hechten aan de wijze waarop we 

met elkaar samenwerken. Ook dat zij graag mee willen werken bij de doelstelling om onze woningen 

‘vraagbestendig’ te maken.  Een onderwerp wat in dit jaarplan nog uitgebreid aan de orde zal komen.  

Ons ondernemingsplan is best ambitieus. Dit jaarplan geeft aan hoe we voor de realisatie een stevige 

basis willen leggen. Uitdaging voldoende en wij hebben der zin in om die waar te gaan maken. Zeker 

met de wetenshap dat we er net als de afgelopen jaren er niet alleen voor staan. Met huurders en 

vele belanghebbenden gaan we “gezamenlijk verder”!  

 

Lobith, 
27 november 2019 
 
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 2020 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 2016 hebben we samen met de Huurders Belangen Vereniging (HBV) een huurbeleid opgesteld en 

vastgesteld. Belangrijkste doelstellingen van dit huurbeleid zijn: 

 huurverhogingen beperkt houden 

 streven naar een gelijke prijs-kwaliteitsverhouding van onze woningen 

Deze doelstellingen hebben we weten te realiseren. Zo hebben we bereikt dat 95 % van ons bezit 

een vergelijkbare puntprijs heeft met een marge van plus en min 10%.In december 2018 is er tussen 

de Woonbond en Aedes een nieuw Sociaal Huurakkoord gesloten. In dit akkoord is niet alleen 

aandacht voor een maximalisatie van de gemiddelde huurverhoging, maar wordt er ook aandacht 

besteed aan huurders die te maken krijgen met een inkomensterugval. 

Gerealiseerde doelstellingen en nieuwe regelgeving zijn goede redenen om samen met de HBV  het 

huidige huurbeleid te actualiseren.  

  

 

 

2.2. Nieuwbouw 

Gelukkig begint het een standaard onderdeel te 

worden van het jaarplan. Net als in de twee 

afgelopen jaren hopen wij dat we in 2020 weer gaan 

starten met een nieuwbouw project. Nu op de locatie 

Vierkenshof.   

Dit betekent dat we naast de oplevering van de 

woningen in Herwen aan de eerste huurders ook de 

voorbereidende activiteiten moeten gaan uitvoeren 

van de beoogde nieuwbouw. 

  

  

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

2.1.1 Het huidige huurbeleid actualiseren   
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2.3 De woning voor ouderen  

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de leeftijd van onze huurders. We hebben geconstateerd 

dat we van ongeveer 300  huurders hun leeftijd niet weten. Op basis van dit onderzoek hebben  we 

vastgesteld dat er zeker 300 huurders zijn met een leeftijd boven de 70 jaar. Deze mensen komen of 

zijn op een leeftijd waarop het interessant is om te bekijken of de woning nog past bij de persoonlijke 

leefomstandigheden.   

Deze bezoeken passen heel goed bij onze doelstelling om onze woningen ‘vraag bestendig’ te maken. 

Hierbij streven we ernaar dat die ene woning kan voldoen aan hetgeen de huurder van dat moment 

nodig heeft om op een fijne manier in zijn of haar woning te kunnen verblijven. We kunnen dit alleen 

realiseren door met onze huurders het gesprek aan te gaan over hun wensen en over de 

mogelijkheden. 

 

2.4 Huisvesten vergunninghouders 

De huisvesting van vergunninghouders is procedureel goed geregeld. Wij coördineren dit voor de 

drie corporaties in de gemeente Zevenaar. De samenwerking hierin loopt goed en is ook geen 

belemmering om de taakstelling die de gemeente Zevenaar jaarlijks heeft te realiseren. Het 

onvoldoende of niet tijdig aandragen van kandidaten door Vluchtelingenwerk kan wel een reden zijn 

dat de taakstelling niet wordt gerealiseerd.  

 

2.5 Woonwagen- en standplaatsenbeleid 

Uit de gesprekken om te komen tot nieuwe prestatieafspraken is gebleken dat de Liemerse 

gemeenten de huisvestingsbehoefte en wijze van toekenning  gaan verkennen van 

woonwagenbewoners. Deze verkenning zou moeten leiden tot afspraken tussen de gemeente en de 

corporaties over de wijze waarop de toewijzing van woonwagenstandplaatsen worden 

georganiseerd. 

2.6 Directe leefomgeving 

In het voorwoord van ons ondernemingsplan “Een groen corporatie’ staat niet voor niets dat het 

woord “groen”  natuurlijk ook betrekking heeft op een groene woonomgeving. In 2018 zijn we 

gestart met het successievelijk vernieuwen van het groen behorende bij appartementencomplexen. 

Daar gaan we natuurlijk de komende jaren mee verder. We streven ernaar om dit via de methodiek 

“Resultaat Gericht Samenwerking” (RGS) voor meerdere jaren uit te besteden. Een methodiek die 

steeds meer wordt toegepast, waardoor ook blauwdrukken als een gedragscode en 

implementatietrajecten al beschikbaar zijn en andere handige hulpmiddelen nog zullen komen. 

 

2.3.1 Bezoeken van ouderen om gewenste aanpassingen te inventariseren/uit te voeren. 

2.6.1 Groen onderhoud bij appartementsgebouwen via RGS uitbesteden 
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 In 2020 hebben we ook enkele tuinen in de planning staan. We hopen o.a. de tuinen bij onze 

complexen aan de Claudius Civilisstraat, Pastoor Brugmanstraat, Rijnstraat en Tolstraat/’t Laantje aan 

te pakken. 

Het nemen van maatregelen vanwege klimaatsveranderingen moet volgens onze huurders prioriteit 

één hebben. Met elkaar hebben we gemerkt dat de klimaatsverandering problemen met zich 

meebrengt. Door de steeds vaker voorkomende enorme regenbuien lopen bijvoorbeeld 

parkeerkelders vol en zijn achterpaden niet meer begaanbaar. Door de hogere zomerse 

temperaturen wordt het in algemene ruimtes van woongebouwen  onaangenaam warm, maar is de 

temperatuur in de woningen ook niet meer goed beheersbaar. In 2020 gaan we met de HBV 

overleggen op welke wijze we tot een goede aanpak kunnen komen, welke prioriteiten we gaan 

stellen en op welke wijze dit bekostigd gaat worden. 

 

2.7 Achterpaden 

Voor onze HBV is de kwaliteit van onze achterpaden een belangrijk aspect van de directe 

woonomgeving. Het achterpad moet niet alleen goed onderhouden zijn, de toegankelijkheid moet 

ook geborgd worden. In 2019 hebben we met de HBV afspraken gemaakt over de wijze waarop we 

gezamenlijk gaan zorgen dat de kwaliteit van onze achterpaden op het gewenste niveau komen en 

blijven. 

Een onderdeel van die afspraken is het houden van een gezamenlijke en een wat uitgebreidere 

schouw, als het kan met iemand van de gemeente daarbij. De verwachting is dat dit gaat lukken 

gezien de gesprekken die gevoerd worden over de prestatieafspraken 2020. Hierin wordt gesproken 

over het uitvoeren van pilots door bij elke corporatie een schouw te houden samen met bewoners, 

gemeente, dorpsraad, HBV , corporatie en wijkagent.  

 
 

 

  

2.7.1 Uitvoeren van tenminste één schouw 

2.6.2 Samen met de HBV tot een aanpak komen voor de wijze waarop we  maatregelen m.b.t 

klimaatsveranderingen kunnen nemen.  
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3. Vastgoed 
 

In 2019 hebben we eerst onze routeplanner geactualiseerd. De consequenties daarvan zijn 

meegenomen in de actualisatie van het Strategisch Voorraad Beheer (SVB), die ook in 2019 heeft 

plaatsgevonden. Het naar voren halen van het plaatsen van zonnepanelen op diverse 

appartementencomplexen heeft een effect op de activiteiten van dit jaar en zal als onderwerp zeker 

terug komen in dit hoofdstuk.  

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de beoogde nieuwbouw die we in 2020 opleveren, willen 

realiseren of willen starten. 

3.1 Bestaand bezit 

In 2018 hebben we door een onafhankelijk bureau de kwaliteit van ons vastgoed laten onderzoeken 

door middel van het uitvoeren van een conditiemeting. Als conclusie werd aangegeven dat de 

kwaliteit van het door ons uitgevoerd onderhoud er voor gezorgd heeft, dat ons bezit er goed 

bijstaat, maar ook dat het in de meerjarenplanning opgenomen onderhoud ook past bij de conditie 

van de betreffende complexen. Wel werd aandacht gevraagd voor het onderhoud van de bergingen. 

Dit hebben we in 2019 opgepakt qua activiteiten en ook in de nieuwe planningen. 

3.1.1 Conditiemeting 

 In 2019 hebben we vastgesteld dat het zinvol is om ook onderdelen als badkamer, keuken en toilet 

objectief te laten beoordelen of de kwaliteit daar van voldoet aan de normen die daarvoor gesteld 

worden. Deze beoordeling is niet alleen nuttig voor interne keuzes en planningen, maar draagt ook 

bij aan de externe legitimatie van onze werkzaamheden.  

De wijze waarop we deze conditiemeting gaan uitvoeren is bij het opstellen van dit jaarplan nog niet 

vastgesteld. De verwachting nu is dat het gebeurd in mutatiewoningen, welke worden aangewezen 

op basis van een vastgesteld kader.  

 

 

3.1.2 De Pannerd 

In 2019 is het rustig geweest met betrekking tot de plannen om dit gebouw beter en 

toekomstbestendiger te maken voor het verlenen van zorg door Liemerije. In het bestuurlijk overleg 

tussen de twee organisaties is afgesproken dit project begin 2020 weer op de agenda te zetten. Dan 

zijn managementwijzigingen binnen Liemerije afgerond en kunnen we gezamenlijk volop aan de slag 

om te zorgen dat we: 

 het projectplan gedetailleerder bespreken en uitwerken 

3.1.1 Uitvoeren conditiemetingen in de woning 
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 de verschillende procedures die doorlopen moeten worden tijdig opgestart worden  

 

 

3.2 Nieuwbouw 

Met de realisatie van het nieuwbouwproject Graaf Reinaldstraat in Lobith in 2019, de start van het 

project in Herwen en de plannen die we voor 2020 en de jaren daarna hebben lijkt het erop dat we 

door deze toevoegingen iets kunnen bijdragen om de krapte op de huurmarkt te verlichten. Het is de 

doelstelling van zowel de gemeente alsmede de corporaties om over nieuwbouwprojecten concrete 

afspraken op te nemen in de ‘prestatieafspraken 2020. 

 

3.2.1 Herwen, Antoniusstraat/Kosterijpad  

Het heeft (te) lang geduurd, maar eindelijk is het er van gekomen . In 2019 zijn we gestart met de 

realisatie van dit project wat bestaat uit 5 woningen op het Kosterijpad en 11 woningen aan de 

Antoniusstraat en  Berkhaag.  In totaal worden er 18 woningen gerealiseerd, waarvan er twee door 

de aannemer verkocht zullen worden.   

De toewijzing van de woningen heeft inmiddels 

plaats gevonden. Door gebruik te maken van de 

20 % vrije ruimte konden we deze woningen 

met voorrang aanbieden aan de huidige 

bewoners van ‘het Gelders eiland’. 

Met deze woningen wilden we met name de 

doelgroep ouderen bedienen. Dat dit is gelukt 

blijkt wel uit de leeftijdsopbouw van de nieuwe 

huurders. Omdat we ook twee woningen via 

loten hebben toegewezen kwamen ook een 

paar jongeren in aanmerking. 

 

 

  

3.2.1 Opleveren nieuwbouw Herwen 

18-30 jr
19%

41-50 jr
6%

61-70 jr
25%

71-80 jr
44%

> 80 jr
6%

Leeftijd

3.1.2 Aanpak De Pannerd opstarten 
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3.2.2 Tolkamer, Vierkenshof  

Sinds2016/2017 hebben we met de gemeente 

overlegd over de mogelijkheid tot het realiseren 

van Habwoningen  op deze locatie. Hoe jammer 

we het ook vinden, we zijn tot de conclusie 

gekomen dat de kans op realisatie van een 

dergelijk plan nihil is. Vandaar dat we in 2019 

gezocht hebben naar alternatieven, die de kans 

op realisatie van huurwoningen aanzienlijk groter 

maken op deze locatie. Hierdoor komen er weer  

huurwoningen op de markt, maar krijgt deze 

grote kavel die al heel lang in ons bezit is ook 

eindelijk een bestemming.  

Met een partij die zelf tien twee-onder-één-kap 

woningen voor de verkoop wil realiseren zijn we 

serieus in gesprek.  

Doelstelling is om te kiezen voor een traditionele 

bouw, waardoor acceptatie van de directe 

omgeving ook aanzienlijk beter zal zijn als 

indertijd bij de plannen voor de Habwoningen. 

Het plan zou ook veel beter binnen het huidige bestemmingsplan passen en daardoor snel door de 

procedures heen kunnen komen, waardoor realisatie in 2020 zeker tot de mogelijkheden behoort.   

Indien we tot overeenstemming komen zouden er 18 huurwoningen gerealiseerd kunnen worden 

met een huurprijs/woonlasten tussen de € 600 - €650.  

 

 

3.2.3 Zorgproject in Duiven 

In 2019 zijn we benaderd door particulieren die een 

woonzorggroep voor autistische jongeren willen realiseren 

in een monumentale  boerderij in Duiven. Vivare de 

actieve corporatie in Duiven heeft aangegeven geen 

bezwaar te hebben als Vryleve dit project mede zou 

realiseren. 

Met het opstellen van dit jaarplan is het nog lang niet 

zeker of dit project door ons gerealiseerd zal worden. Het kostenplaatje van dit moment is dusdanig 

dat een kostendekkende exploitatie nog niet mogelijk is. Naast een kritische blik aan de kosten kant 

en het onderzoeken van de verschillende subsidiemogelijkheden bestaat ook nog een mogelijkheid 

3.2.2 Realisatie nieuwbouwproject Vierkenshof 
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om iets te doen aan de huurprijs. Voldoende alternatieven nog waardoor er mogelijk toch een 

kostendekkende exploitatie te realiseren is.  

In ieder geval voor ons voldoende aanleiding om dit project op te nemen in ons jaarplan, waardoor 

we niet te maken krijgen met eventuele financieringsproblemen. 

 

3.3 Duurzaamheid 

Een afgesproken doelstelling is het realiseren van een gemiddeld energielabel B voor ons bezit in 

2020. De kans is groot dat we dit al in 2019 hebben gerealiseerd. Mocht dit net niet zijn gelukt dan is 

realisatie in 2020 zeker geen probleem. Bijvoorbeeld door de oplevering van de nieuwbouw in 

Herwen en het aanbrengen van vloerisolatie in verschillende complexen. 

 

In de totstandkoming van het ondernemingsplan heeft de HBV het onderwerp ‘nemen van 

maatregelen vanwege klimaatsveranderingen’ nadrukkelijk op de agenda gezet. In 2020 willen we in 

overleg met de HBV om te bepalen wat een goede aanpak is, welke prioriteiten we stellen en op 

welke wijze dit project bekostigd kan worden. 

 

 

 

3.4 De transitie van ons woningbezit 

Met het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstelling in 2020 zijn we er nog niet. In 2018 hebben 

we de routeplanner vastgesteld waarin beschreven is  op welke wijze wij ervoor  zorgen dat al ons 

bezit zonder gas kan en energieneutraal is. Deze routeplanner is in 2019 geactualiseerd. De 

ontwikkelingen op dit vlak gaan razendsnel. Zowel op technisch en financieel vlak. Indien dit een 

nieuwe actualisatie van de routeplanner nodig maakt, zullen we deze uitvoeren. 

 

In 2020 wordt gestart met het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van diverse 

appartementencomplexen. Vanaf 2021 gaan we daadwerkelijk starten met de werkzaamheden aan 

onze grondgebonden 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 

3.3.1 Realiseren gemiddeld energielabel B voor ons bezit in 2020 

3.3.2 Plan van aanpak opstellen voor het nemen van maatregelen vanwege klimaatsverandering. 

 

3.2.3 Realiseerbaarheid project Duiven nader onderzoeken 

3.4.1 Indien nodig de routeplanner actualiseren 
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aan de orde zijn.   Dit project vraagt om een gedegen voorbereiding zeker op het vlak van 

communicatie. De voorbereiding hiervoor moet in 2020 plaatsvinden. 

 

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 2020 tot de daadwerkelijke 

verkoop en transport van 4 woningen kan leiden. 

 

 

De afgelopen jaren hebben we al vele kavels kunnen verkopen. In 2020 gaan we daar gewoon mee 

door, ook al komt het einde langzamerhand wel in zicht. Naast de kavels die in Vierkenshof naar we 

hopen verkocht kunnen worden ten behoeve van de door de ontwikkelaar te realiseren 

koopwoningen verwachten we nog vier kavels te verkopen. 

  

 

   

  

3.5.2 De verkoop/transport van vier kavels en de benodigde kavels binnen het project 

“Vierkenshof”. 

3.4.2 Voorbereiden pilotproject 20 woningen in Pannerden 

3.5.1 Het verkopen van 4 woningen 
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4. Financiën 
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 functionerend geheel van interne 

controlemaatregelen heeft ons gebracht waar we nu zijn. 

 

4.1 Financieel Beleid 

Het is belangrijk om het financieel beleid periodiek te evalueren en indien nodig bij te stellen. In 2020 

staat deze evaluatie  weer op de agenda  

 

4.2 ESCo 

Ten behoeve van de realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen is geopperd dat te doen door 

middel van een Energy Service Company (ESCo). In 2019 hebben we eerste verkennende gesprekken 

gevoerd en nagevraagd bij onder andere de Autoriteit Woningcorporaties (AW) of deze methodiek 

zou mogen. Tot nu toe hebben we geen afwijzende reacties ontvangen integendeel.  In 2020 gaan we 

dit traject in al zijn facetten (te denken valt hierbij aan financiën , fiscaliteit, juridische aspecten) 

nader onderzoeken om de realiseerbaarheid daadwerkelijk te kunnen vaststellen.  

 

 

 

4.3 Treasury jaarplan 

In het begrotingsgedeelte wordt uitvoerig stilgestaan bij wat de huidige inzichten zijn van wat in 2020 

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 renterisico 

 er in 2020 voor 11,2 mio aan leningen aangetrokken wordt, waarvan reeds 7,8 mio is 

vastgelegd  

 er ongeveer 11,6 mio aan geborgde leningen wordt afgelost  

 de swap positie volledig wordt afgedekt door variabele leningen 

 

  

4.2 Inzet ESCo  in al zijn facetten onderzoeken. 

4.1 Evaluatie en mogelijke bijstelling Financieel Beleid 
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5. Bedrijfsvoering 
Net als in voorgaande jaren blijkt uit de diverse beoordelingen die hebben plaatsgevonden dat 

Woonstichting Vryleve een financieel gezond bedrijf is, welke zijn processen goed op orde heeft en 

waarmee door vele direct belanghebbenden graag wordt samengewerkt. 

Het is zaak om dit zo te houden en dus 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            0,7        
                                      
        

Projectmanager       Directieassistente 

Klant & Markt     0,9           0,7 

      schoonmaaksters 1,2 

             

            

              

Woondiensten  Vastgoed Diensten  Financiële Diensten 

  3,4    5,6    3,3 

 

We beginnen het jaar 2020 als werkorganisatie met 20 personen, bestaande uit 10 mannen en10 

vrouwen.  Niet iedereen werkt 36 uur per week. Omgerekend in werkplekken van 36 uur komen we, 

exclusief de Raad van Commissarissen (RvC), gemiddeld uit op 16,9 FTE. Rekening houdende met het 

feit dat hierin 4.1 FTE zit aan medewerkers die werkzaamheden verrichtingen, welke vaak door 

corporaties worden uitbesteed (schoonmaak en dagelijks onderhoud) mag gesteld worden dat het 

aantal FTE in een goede verhouding staat met het aantal verhuureenheden (1.494 gewogen) wat we 

begin 2020 in bezit hebben.    

De raad van Commissarissen is compleet. Wel loopt van één commissaris de eerste zittingstermijn af. 
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In de komende jaren bereikt ongeveer één derde van de medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd. 

We hebben afgesproken dat dit percentage voldoende reden is om dit onderwerp op de agenda van 

2020 te plaatsen. Dan hebben we genoeg tijd om met elkaar de mogelijke kansen en consequenties 

te bespreken én eventuele maatregelen te nemen. 

 

5.2 Huisvesting 

Goede prestaties leveren lukt als organisatie alleen als de medewerkers het naar hun zin hebben. 

Een goede werkomgeving en aandacht voor het welzijn zijn hierbij belangrijke factoren 

In de afgelopen jaren hebben we geregeld kleine aanpassingen verricht aan het gebouw. 

Aanpassingen die meestal werden ingegeven door organisatorische wijzigingen en/of specifieke 

verzoeken van medewerkers. We zijn tot de conclusie gekomen dat er de komende jaren structureel 

veel moet gebeuren in en aan het gebouw zoals een betere klimaatbeheersing, zorgen voor een 

betere verlichting op de werkplek en vervanging van het meubilair. We gaan eerst, met externe 

ondersteuning, zorgen voor een totaalplan en vervolgens bepalen hoe we dit in fasen kunnen 

realiseren. In dit plan zal ook gekeken worden op welke wijze de inrichting het ‘bewegen’ van de 

medewerkers kan stimuleren.   

 

5.3 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 2020 zal in overleg met de externe 

begeleiding weer een activiteit georganiseerd worden.  

 

5.4 Omgaan met informatie 

Op steeds meer manieren komt informatie binnen en moeten we ook informatie beschikbaar stellen. 

Gelukkig wordt het aantal hulpmiddelen wat hiervoor beschikbaar is ook groter. Wat wel belangrijk is 

dat onze medewerkers hier goed mee om (leren te) gaan. Belangrijk zodat we blijven voldoen aan de 

AVG, dat in- en uitgaande mails binnen de organisatie vindbaar en beschikbaar zijn, enzovoort. 

5.3.1 Activiteit organiseren met betrekking tot het omgaan met agressie 

5.2.1 Totstandkoming plan van aanpak ‘Modernisering huisvesting’ 

5.1.1 Consequenties van het vertrek van 1/3e van het personeel in de komende jaren bespreken 

5.4.1 Medewerkers stimuleren/ondersteunen in het optimaal benutten van beschikbare 

informatie en het vastleggen daarvan. 
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6. Risicomanagement 
Op basis van de risico’s zoals deze waren vastgesteld voor 2019 en de evaluatie daarvan hebben we 

in gezamenlijkheid vastgesteld dat de risico’s waarover in 2019 gerapporteerd moet worden de 

volgende zijn:  

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

2. De hoge schuldenlast per woning (in 2024 =< 45.000, =) 

3. Verkooprisico’s (begrote realisatie € 1.100.000, =) 

4. Vertraging in realisatie nieuwbouw t.o.v. planning meerjarenbegroting 2019 – 2028 

5. Voldoen aan de normen van het WSW en de AW 

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. Het feit dat de Rabobank in 2019 heef gemeld dat zij geen gebruik zullen 

maken van de break-clausule in 2023 maakt het voor Vryleve makkelijker om te zorgen dat er 

voldoende variabele leningen zijn, waarvan het renterisico wordt afgedekt door de swap. 

De derivaten blijven ook in 2020 onderdeel uitmaken van de rapportage “risicomanagement”.   

6.2 De relatief hoge schuldenlast per woning  

Oorspronkelijk was dit onderwerp opgenomen om de uitvoering van het door het AW opgelegde 

verbeterplan te managen. Intussen heeft het AW aangegeven dat het verbeterplan voldoende is 

uitgevoerd, gezien het feit dat we met al onze parameters binnen de gestelde kaders blijven. Als 

Vryleve vinden we het nog steeds wenselijk om de schuldenlast naar beneden te brengen. Dit 

ondanks het besef dat dit door de duurzaamheidsopgave enerzijds en de toenemende omvang van 

de verschillende fiscale heffingen steeds lastiger wordt als we de jaarlijkse huurverhoging laag willen 

houden. 

Vooralsnog handhaven we dit onderwerp in onze rapportage. 

6.3 Verkooprisico’s   

Niet alleen voor het jaar 2020 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. 
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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. 

 

6.4 Vertraging in de realisatie van de nieuwbouw 

Dit risico heeft 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 huurinkomsten derven. Dit laatste zou consequenties gehad kunnen 

hebben voor de noodzakelijke afbouw van de leningenportefeuille. 

Omdat eventuele huurinkomstenderving als consequentie heeft dat we mogelijk de schuldenlast niet 

verder kunnen beperken, zien we dit als een onderdeel wat verweven is met het risico “De relatief 

hoge schuldenlast” en niet als een apart te managen risico. 

 

6.5 Voldoen aan de normen van het WSW en de AW 

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’ te handhaven in 

de rapportage ‘risicomanagement”.  
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7. Slotwoord 
“Gezamenlijk verder” is niet voor niets de titel van dit jaarplan. Naast de vele dagelijkse 

werkzaamheden zoals het: 

 uitvoeren van reparaties en planmatig onderhoud 

 het bewoners begeleiden bij het opzeggen van hun woning en de toewijzing van hun woning 

 het voeren van de administratie 

pakken we in 2020 veel meer op. Om dit goed te doen hebben we hulp van vele anderen nodig. Hulp 

in het meedenken (waar we soms nog aan moeten wennen), in het voorbereiden en ook in de 

uitvoering. Dit is niet nieuw voor ons en onze partners, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we met 

elkaar ‘gezamenlijk verder’ gaan op de ingeslagen weg. 

In mijn beleving wordt 2020 een belangrijk jaar als we het hebben over keuzes maken. Zo gaan we 

samen met de HBV aan de slag om te komen tot een plan van aanpak als het gaat om maatregelen 

vanwege de klimaatsveranderingen te benoemen. Maatregelen die ongetwijfeld geld zullen kosten. 

Geld wat ergens vandaan moet komen. Dit kan op drie manieren. De eerste is het schrappen van 

andere activiteiten, de tweede is door de jaarlijkse huurverhoging op een iets hoger niveau te 

brengen en de derde is het accepteren van een hogere schuldenlast. 

Een afweging die we steeds vaker moeten maken, omdat er naast de maatregelen vanwege 

klimaatsveranderingen in de loop van het jaar nog vele onderwerpen langs zullen komen waarin we 

voor deze keuze komen te staan. Dit zal concreet aan de orde komen als we ons financieel beleid en 

ons huurbeleid gaan actualiseren. 

Gezamenlijk verder, met elkaar de kansen pakken en de problemen oplossen. Wat dat betreft wordt 
2020 een vergelijkbaar jaar aan voorgaande jaren. Wij als Vryleve hebben er alle vertrouwen in en 
gaan ervoor! 
 
Dirk Hoogland 
Directeur-bestuurder  
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Bijlage 1 

1.1 Kengetallen m.b.t. verhuur/bezit 

 

 

 

1.2 Kengetallen financieel  

 

 

 

 

 

 

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gegevens woningbezit

- Verhuureenheden Sociaal 1.449       1.479       1.485       1.504       1.501       1.512       1.509       1.505       1.502       1.498       1.494       

Commercieel 31            32            32            32            31            31            31            31            31            31            31            

Totaal woningen 1.480       1.511       1.517       1.536       1.532       1.543       1.540       1.536       1.533       1.529       1.525       

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

Garages 167          167          167          167          167          167          167          167          167          167          167          

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

Totaal vhe's 1.653      1.684      1.690      1.709      1.705      1.716      1.713      1.709      1.706      1.702      1.698      

Veranderingen Vhe bezit:

- Aantal opgeleverd/in exploitatie genomen -               34            10            22            -               15            -               -               -               -               -               

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

- Aantal verkocht 4              4              4              4              4              4              4              4              4              4              4              

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

- Woningen en woongebouwen -4            31           6             19           -4            11           -3            -4            -3            -4            -4            

Het verhuren van woningen

- Huuropbrengst woningen (x € 1.000,-) 10.241     10.601     10.988     11.232     11.467     11.755     12.047     12.291     12.546     12.802     13.049     

- Huuropbrengst per VHE per mnd  (€) 577          585          604          609          624          635          652          667          682          698          713          

- Mutatiegraad bestaande woningen 10,98       11,9         12,9         10,6         12,3         12,0         10,6         10,6         10,6         10,6         11,8         

- Aantal mutaties bestaand bezit 134          126          136          117          144          125          128          145          145          144          129          

- Huurderving in % v/d jaarhuur 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Marktwaarde per VHE 112.668   114.383   117.091   119.419   121.794   124.609   127.087   129.662   132.316   134.975   137.690   

- Rentelasten per VHE  (€) 1.626       1.468       1.405       1.439       1.497       1.502       1.594       1.509       1.676       1.618       1.644       

- Bedrijfsresultaat per VHE  (€) 3.137       3.325       3.143       3.319       3.585       3.860       4.006       4.058       3.671       3.926       4.075       

- Totaal Onderhoud per VHE (€)        1.597        1.281        1.692        1.590        1.450        1.292        1.364        1.464        1.996        1.860        1.879 

- Onderhoud per VHE (gemiddeld)        1.597        1.439        1.523        1.540        1.522        1.484        1.466        1.466        1.525        1.559        1.588 

- Totaal variabele lasten per VHE (€)        1.311        1.457        1.390        1.396        1.356        1.352        1.394        1.451        1.465        1.503        1.509 

- Belastingen en vaste lasten VHE (€)           859           940           975           979        1.003        1.014        1.038        1.059        1.079        1.100        1.121 

- Restant gemiddelde levensduur (jaren) 36,0         

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Parameters WSW

- Interest Coverage Ratio (norm > 1,4) 1,86         2,15         2,19         2,47         2,34         2,41         2,43         2,39         2,18         2,13         2,22         

- Loan to Value (norm < 0,75) 0,67         0,63         0,62         0,62         0,60         0,59         0,57         0,55         0,53         0,51         0,49         

- Solvabiliteit (EV/TV) (norm > 20%) 58,4% 59,1% 60,1% 60,8% 62,1% 63,1% 64,4% 66,1% 67,1% 68,6% 70,1%

- Dekkingsratio (norm < 70%) 43,7% 41,9% 40,6% 39,6% 38,2% 37,0% 35,5% 33,6% 32,4% 30,8% 29,2%

Vermogensontwikkeling

- Eigen vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 109.182   111.328   115.492   119.579   124.047   129.128   134.101   139.195   143.872   149.056   154.339   

- Vreemd vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 77.775     76.959     76.535     77.098     75.750     75.626     73.993     71.480     70.432     68.177     65.962     

- Totaal vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 186.957   188.287   192.027   196.677   199.797   204.754   208.094   210.675   214.304   217.233   220.301   

- Schuld per vhe (€) 49.227 47.962 47.555 47.327 46.578 46.122 45.122 43.631 42.925 41.600 40.260

- Beleidswaarde 116.734       121.233       122.671       125.296       126.275       128.399       129.497       130.575       131.806       132.887       133.952       

Parameters resultaat

- Jaarresultaat 1.390       2.146       4.164       4.087       4.468       5.081       4.973       5.094       4.677       5.184       5.283       

- Resultaat - ongerealiseerde herwaardering 2.292       2.018       1.842       2.027       2.338       2.781       2.833       3.034       2.259       2.687       2.856       

- Rentelasten 2.470       2.276       2.187       2.267       2.352       2.376       2.518       2.378       2.636       2.538       2.572       

- Rentabiliteit eigen vermogen voor belasting 2,1% 1,8% 1,6% 1,7% 1,9% 2,2% 2,1% 2,2% 1,6% 1,8% 1,9%

- Gemiddelde rentevoet vreemd vermogen 3,2% 3,0% 2,9% 2,9% 3,1% 3,1% 3,4% 3,3% 3,7% 3,7% 3,9%


