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Voorwoord  
 

Ons ondernemingsplan ‘Vryleve een groene corporatie’ vormt de basis van zowel het jaarplan 2021 

als de meerjarenbegroting 2021 – 2030, die gezamenlijk dit document vormen. Het jaar 2020 was het 

startjaar van het tot uitvoer brengen van het ondernemingsplan, welke een periode van vijf jaar 

beslaat. Sinds  halverwege maart 2020 leven we in een andere wereld. Een wereld die wordt 

beheerst door de strijd tegen het COVID-19 virus.  

Een strijd die ook veel impact heeft op het functioneren van Vryleve. Het kantoor is sinds half maart 

2020 gesloten voor onze huurders én in principe werken we vanuit huis. Vergaderingen en 

overleggen vinden digitaal plaats en ook direct contact met onze huurders wordt zoveel mogelijk 

vermeden. Dat dit anders moeten werken effect heeft gehad op onze activiteiten is een gegeven, 

hierop zal zeker in het jaarplan 2021 ingegaan worden. 

Op het moment van schrijven van dit voorwoord, begin november 2020, zitten we in de onzekerheid 

of er een ‘lockdown’ afgekondigd zal gaan worden. Duidelijk is dat de strijd met het virus nog niet 

gestreden is. De verwachting is dat de huidige wijze van werken voorlopig nog wel voortgezet zal 

moeten worden. Maar tot wanneer is op dit moment totaal niet in te schatten. Deze onzekerheid 

maakt het lastig om te komen tot een inschatting van activiteiten en dus begroting op het niveau van 

wat we gewend zijn als het gaat om de mate van realiseerbaarheid.   

Onze meerjarenbegroting 2021 – 2030 is een financiële vertaling van de activiteiten, zoals we die de 

komende jaren voorzien. Wij gaan ervan uit dat de strijd met het COVID-19 virus op een gegeven 

moment zal zijn beslecht en dat de door ons ingeplande activiteiten, misschien niet precies op het nu 

beoogde moment gerealiseerd worden, maar wel in de komende periode van 10 jaar.  
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1. Inleiding 
Een jaarplan is normaal gesproken een logisch vervolg op de activiteiten die in het jaar daarvoor 

hebben plaats gevonden. De jaargrens tussen 31 december en 1 januari heeft feitelijk geen effect op 

wat we doen en de wijze waarop we dat doen. We maken misschien nieuwe voornemens, maar qua 

werken gaan we door met wat we deden. Nu is de situatie toch wel anders. 

We hebben nu met een andere werkelijkheid te maken. We leven in een wereld die eigenlijk niet de 

onze is. Een wereld die het werken ook enorm heeft veranderd. In het jaarplan 2020 was nog meer 

dan in het verleden samenwerken een rode draad, niet voor niets staat in de inleiding van het 

jaarplan 2020 de zin “We zijn samen gestart en gaan ‘Gezamenlijk verder’”. 

Samen met de Huurders Belangen Vereniging zouden we gezamenlijke activiteiten uitvoeren zoals 

het uitvoeren van een schouw en het beleggen van een voorlichtingsavond in een dorp. Daarnaast 

zouden we met elkaar intensief overleg/discussies voeren over maatregelen die we zouden kunnen 

nemen als het gaat over de klimaatsveranderingen en waar we aan zouden kunnen denken als het 

gaat om meer maatwerk in onze woningen aan te brengen. Voor dit laatste onderdeel zouden we 

ook met name onze oudere huurders gaan bezoeken. Met hen bespreken welke aanpassingen we 

kunnen uitvoeren om het wonen voor hen net wat aangenamer te maken. 

Een belangrijk onderdeel van de ‘andere werkelijkheid’ is dat contacten zoveel mogelijk vermeden 

moe(s)ten worden. Zeker met de ouderen omdat die als risicogroep worden beschouwd. Dit heeft 

betekent dat in 2020 vele geplande activiteiten helaas geen doorgang hebben kunnen vinden. Maar 

van uitstel zal geen afstel komen. De vraag is alleen wanner we de draad weer op kunnen pakken van 

deze gezamenlijke activiteiten en welk effect dit heeft op onze planningen. 

In de afzonderlijke hoofdstukken van dit jaarplan zal dit feit zeker terugkeren en inzicht geven hoe 

wij denken om te gaan in 2021 met de “andere werkelijkheid”.   

     

Lobith, 
27 november 2020 
 
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 2021 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 Woningruimteverdeling Entree 

De gemeente maakte in 2020 duidelijk dat ze graag willen dat Vryleve zich ook aansluit bij Entree 

voor de woonruimteverdeling.  De gemeente noemt als 2 belangrijkste motieven: 

• Het ontvangen van rapportages is dan voor de gemeente prettiger. Vryleve rapporteert nu 

separaat en maakt geen onderdeel uit van de rapportage van Entree. De gemeente vindt het 

prettig als Vryleve ook onderdeel uitmaakt van de Entree rapportage. 

• Eén portaal voor woningzoekenden. Als een woningzoekende in de gemeente Zevenaar wil 

zoeken, moet hij zich inschrijven bij Entree én bij Vryleve. De gemeente vindt het 

klantvriendelijker als er één portaal is voor woningzoekenden.  

Met de gemeente is afgesproken dat Vryleve in 2021 onderzoekt of we ons wel of niet aansluiten bij 

Entree. 

  

 

 

2.2. Buurtbemiddeling 

Op verzoek van de gemeente sluit Vryleve in 2021 weer aan bij Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling 

is een organisatie die bemiddelt bij burenruzies. Hiervoor maken ze gebruik van getrainde 

vrijwilligers.  

Onze verwachting is dat buurtbemiddeling goed ingezet kan worden bij beginnende, kleine, 

burenruzies. Conflicten waarbij meer aan de hand is en waarbij andere hulpverleningsorganisaties 

betrokken zijn, zullen zeer waarschijnlijk te complex zijn voor buurtbemiddeling. We verwachten dan 

ook niet een echte afname in onze werkzaamheden rondom overlast. In de loop van 2021 zullen we 

onze ervaringen evalueren, waarbij ook het kostenaspect meegenomen zal worden 

  

  

2.2.1 Eerste ervaringen met buurtbemiddeling evalueren. 

2.1.1 We onderzoeken en beslissen of we in 2022 aansluiten bij Entree   
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2.3 De woning voor ouderen  

We weten dat minimaal 284 huurders van Vryleve ouder zijn dan 70 jaar. Deze mensen komen, of 

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

leefomstandigheden.  

Hebben de ouderen die in een eengezinswoning wonen 

een verhuiswens? Zijn er aanpassingen waardoor ouderen 

in een gelijkvloerse woning nog prettigere kunnen 

wonen? Om antwoord te krijgen op deze vragen, brengen 

we een bezoek aan de 70 plussers. 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. 

Met deze bezoeken hadden we in 2020 willen beginnen, maar dat is door de uitbraak van het COVID-

19 virus uitgesteld. Indien deze bezoeken ook in 2021 te lang onmogelijk blijven gaan we kijken naar 

alternatieven om aan de gewenste informatie te komen. 

 

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. Voor 2021 is 

nu het beeld dat het aantal te huisvesten vergunninghouders mogelijk verdubbelt ten opzichte van 

2020. Voor de eerste helft van het jaar gaat het om 34 personen, waarvan er 8 door Vryleve 

gehuisvest moeten worden. 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 

De gemeente Zevenaar is in samenwerking met de omliggende gemeenten druk doende om hun 

woonwagen- en standplaatsen beleid vast te stellen. De oorspronkelijke doelstelling om dit in 2020 

af te ronden is niet gelukt. De gemeente streeft ernaar om dit traject in 2021 daadwerkelijk af te 

ronden. Of dit beleid gaat betekenen dat ook Vryleve een rol gaat krijgen in de toewijzing van 

woonwagenstandplaatsen is vooralsnog onbekend. 

  

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

Groenonderhoud komt voor op verschillende vlakken. Vandaar een splitsing in 3 categorieën: 
2.6.1 Groen bij appartementen 

2.6.2 Groen bij eengezinswoningen 

2.6.3 Achterpaden 

2.6.1 Groen bij appartementen 

Afgelopen jaren zijn er veel tuinen verbeterd. Met input van de bewoners is Donkergroen aan de slag 
gegaan om een passend plan te maken. De bewoners hebben een prettiger woonomgeving 
gekregen. In 2021 staan het groen van onderstaande complexen op het programma: 

➢ Burgemeester Daalderopstraat 

➢ De Krib 

➢ ’s Gravenwaardsedijk 

➢ Bloembak aan de Rijnstraat 

 

2.6.2 Groen bij eengezinswoningen  

 In 2015 heeft Vryleve gesproken over haar groenbeleid. Hieruit kwam naar voren dat wij toen geen 
strak beleid wilden voeren richting onze huurders. 
We reageren op incidenten. In 2020 evalueerde 
Woondiensten deze werkwijze. Hieruit kwam naar 
voren dat er toch behoefte is aan een tuinbeleid dat 
meer handvatten biedt om huurders aan te 
spreken. Hierin nemen we ook mee wat de 
mogelijkheden zijn voor een duurzame tuin. 
 

 

2.6.3 Achterpaden  

In 2019 en 2020 werden enkele achterpaden compleet vernieuwd met een betonpad. Daarnaast zijn 
er achterpaden plaatselijk opnieuw bestraat en voorzien van waterputten. In 2020 is de HBV 
betrokken bij de prioritering. Zij hebben input gegeven over welke achterpaden verbeterd moesten 
worden. Deze werkwijze van de afgelopen jaren, heeft er in geresulteerd dat de achterpaden die 
door ons bestempeld waren als ‘slecht’ of ‘redelijke’, allemaal zijn aangepakt. In 2021 kijken we of de 
achterpaden die in de inventarisatie van 2018 ‘goed’ zijn bevonden, nog steeds goed zijn of dat daar 
toch ook iets moet gebeuren aan vervanging of her-straten van het achterpad 
 
 

  

2.6.3 De inventarisatie achterpaden van 2018 evalueren 

2.6.1 Het groen wordt op de genoemde vier locaties verbeterd. 

2.6.2 Opstellen van een nieuw groenbeleid voor bij de woningen  
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3. Vastgoed 
 

Uit doorlopende conditiemetingen in 2018, 2019 en 2020 is gebleken dat de technische staat van ons 

vastgoed in zijn algemeen goed is. Als conclusie trekken we hieruit dat we in ons onderhoud onze 

manier van werken en plannen in dezelfde lijn doorzetten. Wel blijven we natuurlijk de kwaliteit 

monitoren, onze werkzaamheden finetunen en ontwikkelingen goed volgen.  

In de tweede helft van 2020 hebben we helaas moeten constateren dat verzakkingen in ons bezit 

niet beperkt zal blijven tot enkele incidentele gevallen, zoals die tot dan toe aan de orde waren. We 

worden nu geconfronteerd met verzakkingsverschijnselen op blokniveau..   

3.1 Bestaand bezit 

Ook in 2021 komt er genoeg werk op ons af als het gaat om het onderhouden van het bestaand 

bezit. Naast de onderwerpen, die in dit onderdeel van het jaarplan nader worden toegelicht kan 

hierbij gedacht worden aan: 

• het uitbesteden van de aanpak van de dakbedekking van verschillende 

appartementencomplexen 

• het aanbrengen van LED-verlichting in zes appartementencomplexen 

• het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen t.b.v. brandveiligheid  

3.1.1 Conditiemeting  

 In 2020 is bij mutatie in de lege woning op onderdelen als badkamer, keuken en toilet een 
conditiemeting uitgevoerd door een extern bureau. Hiermee krijgen we een objectief oordeel of de 
kwaliteit van de verschillende onderdelen in de woning 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.  
In 2021 gaan we de uitkomsten van deze metingen evalueren en ook bepalen of de metingen 

voldoende verspreid hebben plaats gevonden over de verschillende bouwjaren en type woningen in 

ons bezit.  

 

 

3.1.2 Uitvoering routeplanner 
In 2021 maken we de echte start van ons traject om ons gehele 
bezit in 2050 energieneutraal en van het gas los te hebben. Het 
blijft nu niet meer bij het nadenken over hoe we dit willen 
realiseren, maar nu gaan we het eerste project daadwerkelijk 
uitvoeren. Dit eerste project betreft 21 grondgebonden 
woningen aan de Kanaalstraat in Pannerden.  
 
De transitie naar een energie neutrale en full-electric woning 
vergt veel werkzaamheden en zal dus zeker ook leiden tot de 
nodige overlast voor de betreffende huurders. Goede 

communicatie en uitvoering in goed overleg met de bewoners is noodzakelijk om te zorgen dat de 
huurders zo min mogelijk overlast kennen en ook begrijpen wat er aan werkzaamheden gebeurt. 
 

3.1.1 Evalueren van de resultaten van de conditiemetingen in de woning 
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De werkzaamheden waar zo aan gedacht moet worden zijn: 
➢ Verwijderen bestaande dakbedekking, isolatie, goten en hemelwaterafvoeren 
➢ Aanbrengen geïsoleerde dakelementen, zonnepanelen, goten en hemelwaterafvoeren 
➢ Verwijderen bestaande CV-ketel en gasaansluiting 
➢ Aanpassen leidingwerk verwarming 
➢ Aanbrengen voorraadvat 
➢ Aanbrengen leidingwerk ventilatie 
➢ Aanbrengen energiemodule met warmtepomp en ventilatie unit 
➢ Aanbrengen van HR++ beglazing  

Het is de bedoeling dat de woning na uitvoering van de werkzaamheden gasloos en energieneutraal 
is, dus dat er voldoende energie wordt opgewekt om het te verwachten gebruik (gebaseerd op huidig 
gebruik van elektriciteit en gas.   
 

 

Ook met de appartementsgebouwen gaan we conform de routeplanner aan de slag. Dit betekent dat 

we beginnen met het leggen van zonnepanelen op onze appartementengebouwen. Het is onze 

doelstelling om dit uit te (laten) voeren bij de volgende complexen: 

- Tuinstraat 1 t/m 29 (oneven) 15 woningen te Lobith (pvc dakbedekking) 
- Kwekerstraat 6 t/m 32 (even) 14 woningen te Lobith (pvc dakbedekking) 
- Burgemeester Daalderopstraat 10 t/m 38-01 (even) 36 woningen te Tolkamer (pvc 

dakbedekking) 
- Voorstraat 1 t/m 13 (oneven) 6 woningen te Spijk (pvc dakbedekking) 
- Tolstraat 5 t/m 15(oneven)  en ’t Laantje 1 t/m 13 (oneven) 13 woningen te Tolkamer  

 
De zonnepanelen moeten voldoende energie op leveren om: 

➢ het huidige huishoudelijke gebruik te compenseren 
➢ het huidige elektra verbruik van de algemene meter (lees: verlichting) te compenseren. 

De nu genoemde werkzaamheden in het bestaand bezit worden uitgevoerd op complexniveau. 

Daarnaast gaan we op individueel woningniveau, bij mutatie, verder met hetgeen we in 2020 gestart 

zijn. Namelijk het gasloos maken van de keuken. Dit betekent onder andere dat de gasleiding wordt 

afgedopt in de meterkast en dat de nieuwe huurders elektrisch gaan koken.  

 

3.1.3 Verzakkingen  

Zoals reeds aangegeven bij het begin van dit hoofdstuk lijkt het erop dat we de 

verzakkingsproblematiek niet als incidenteel kunnen beschouwen. Vandaar dat we dit onderwerp als 

apart item opnemen. 

We weten al langere tijd dat een woning aan de Keurbeek in Herwen ernstig is verzakt. De 

betreffende bewoners hebben de woning verlaten en eind 2020 weten we op welke wijze we deze 

verzakking aan moeten pakken. Het feit dat dit een twee-onder-één-kap woning betreft en de andere 

woning niet ons bezit is maakt de aanpak wel wat complexer.    

3.1.2.2 Leggen van zonnepanelen op appartementengebouwen 
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Eind 2020 werd duidelijk dat een blokje van 6 woningen in Tolkamer ook aan het verzakken is. 

Dusdanig dat ingrijpen gewenst is. Eind 2020 vindt onderzoek plaats naar de ernst van de verzakking 

en naar de beste wijze van oplossen. Dan zal ook duidelijk worden wat de ernst van de ingreep is en 

de omvang van de kosten. De ervaringen die we met dit project op doen zullen we als basis 

meenemen bij het inschatten van de effecten bij mogelijk andere verzakkingsproblemen.  

 

De wijze waarop een verzakking kan worden opgelost bepaalt de mate van overlast voor de 

huurders. Dit vraagt een zorgvuldige aanpak en goede communicatie met de betreffende bewoners. 

Dit is ook de reden dat besloten is om de uitvoering/bewaking van deze problematiek onder te 

brengen in een projectgroep. 

 

3.1.4 Brandveiligheid  

In 2023 geldt de verplichting dat alle woningen voorzien moeten zijn van rookmelders. Een activiteit 

die goed gepland en gecommuniceerd moet worden. In 2021 zal bepaald worden op welke wijze dit 

project opgepakt en gerealiseerd zal worden. de realisatie hiervan zal direct daarna aanvangen. 

 

Met de brandweer hebben we de afspraak dat ze al onze appartementencomplexen langs gaan voor 

een controle op de brandveiligheid. Dit leidt tot een rapport waarin wordt aangegeven welke 

aanpassingen noodzakelijk zijn en welke gewenst. Op basis van deze inspecties zullen in 2021 bij 3 

complexen tenminste de noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd. 

 
   

3.2 Nieuwbouw 

Na de realisatie van het nieuwbouwproject Graaf Reinaldstraat in Lobith in 2019 en de oplevering 

van de 16 woningen in Herwen in 2020 gaan we in 2021 van start met de realisatie van 12 modulaire 

woningen op onze kavel in Vierkenshof. In de gezamenlijke prestatieafspraken 2020 met o.a. de 

gemeente stond als doelstelling opgenomen om in 2020 te starten. Weliswaar is dat niet gelukt maar 

we kunnen constateren dat het gezamenlijk overleg om te komen tot nieuwbouw duidelijk 

constructiever en doelgerichter is als in het verleden. 

  

3.1.3 verzakkingsproblemen Keurbeek en Vaargeul oplossen 

3.1.4.1 Plan opstellen voor het voldoen aan de verplichting m.b.t. de aanwezigheid van 

rookmelders 

3.1.4.2 Uitvoeren van tenminste de noodzakelijke aanpassingen van de door de brandweer 

gerapporteerde inspecties 
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3.2.1 Tolkamer, Vierkenshof  

Sinds 2016/2017 hebben we met de gemeente overlegd over de mogelijkheid tot het realiseren van 

modulaire woningen op deze locatie.  Oorspronkelijk was het de doelstelling om de gehele kavel te 

benutten voor de mede door ons ontwikkelde modulaire woningen. Met de gemeente zijn we het er 

uiteindelijk over eens geworden dat er op deze kavel een combinatie van koop- en huurwoningen 

wordt gerealiseerd. Het is de bedoeling dat er 10 twee-onder-één-kap woningen worden 

gerealiseerd naast onze 12 huurwoningen. Eind 2020 zijn we in onderhandeling gegaan met enkele 

partijen over de verkoop van de kavel voor de koopwoningen.  

 

 

3.2.2 Zorgproject in Duiven 

In 2019 zijn we benaderd door initiatiefnemers die een woonzorggroep voor autistische jongeren 

willen realiseren in een monumentale  boerderij in Duiven. Tot eind 2020 zijn we samen met hen 

druk doende geweest om vast te stellen of dit initiatief te 

realiseren is.  

Dit heeft geleid tot het opstellen van een 

investeringsvoorstel welke besproken is met de Raad van 

Commissarissen van Vryleve. Het resultaat van deze 

bespreking was dat de RvC haar ‘voorafgaande 

goedkeuring’ heeft verstrekt onder het voorbehoud van 

meer zekerheid over de subsidieverstrekking bij vertraging 

van de bouw.  

 Er van uitgaande dat deze zekerheidsstelling tijdig is 

verkregen kan gestart worden met de voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie van dit project. 

Wij gaan ervan uit dat de realisatie van dit project in 2021 zal aanvangen 

 

 

3.2.3 Nieuwbouw Aerdt 

De gemeente heeft in de tweede helft van 2020 het initiatief genomen om in overleg met 

betrokkenen te werken aan de realisatie van de laatste kavels op Waaijakkers. Aanleiding hiertoe is 

het feit dat de daar actieve boer heeft gemeld te willen stoppen, wat de realisatie van dit gebied kan 

versnellen. In het oorspronkelijke plan van 2008 was voor Vryleve een kleinschalig 

appartementengebouw ingetekend. Onze wens nu is te komen tot goedkope, kleiner grondgebonden 

woningen. 

3.2.1 Realisatie nieuwbouwproject Vierkenshof 

3.2.2 Starten met de realisatie van het zorgproject in Duiven 
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Het is de doelstelling van betrokken partijen om tot één gezamenlijk plan te komen, waarbij wij 

ernaar streven in 2021 zover met de voorbereidingen te zijn dat we in 2022 de door ons beoogde 

woningen kunnen realiseren. 

  

3.3 Duurzaamheid 

 

3.3.1 Klimaatsverandering 

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

maatregelen vanwege klimaatsveranderingen’ nadrukkelijk op de agenda gezet. De oorspronkelijke 

doelstelling was dat we In 2020 in overleg met de HBV zouden komen tot het bepalen van wat een 

goede aanpak is, welke prioriteiten we stellen en op welke wijze dit project bekostigd kan worden. 

Door de COVID-19 crisis is dit niet gelukt. Dit betekent dat we in 2021 een nieuwe poging gaan 

ondernemen en indien dit door omstandigheden weer niet zou lukken, we op een andere wijze tot 

een gedeeld beeld gaan komen.  

 

 

3.3.2 Bewustwording en gedrag 

Naast de woningen is het gebruiksgedrag van bewoners cruciaal om de energieambitie te halen, zo 

wordt aangegeven in de prestatieafspraken 2021. Samen met de betrokken partijen gaan we 

onderzoeken op welke wijze we de bewoners kunnen informeren en betrekken. Daarnaast streven 

we ernaar om dit te combineren met andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van 

ouderen zoals genoemd in 2.3.  

 

3.3.3 De routeplanner 

In de notitie ‘Ontwikkelingen sinds actualisatie Routeplanner september 2019’ zijn ontwikkelingen 

benoemd met betrekking tot: 

➢ Een duurzaam Gelders Eiland 

➢ Warmtenet Spijk 

➢ Aanpak grondgebonden woningen 

➢ Aanpak appartementen 

➢ Energy Service Company (ESCo) 

➢ Mogelijkheden om te werken aan vermindering van het energieverbruik 

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

 

3.2.3 Voorbereiding nieuwbouw Waaijakkers te Aerdt afronden 

3.3.2 Komen tot een bewustwordingsprogramma gericht op het stimuleren van energiebesparing 
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Ontwikkelingen die zeker hun effect gaan hebben op de uitvoering van de transitieopgave. We 

hebben er bewust voor gekozen om deze ontwikkelingen nog niet op te nemen in de 

meerjarenbegroting 2021 – 2030. Redenen hiertoe zijn dat: 

• we verwachten een afname van de kosten ten opzichte van hetgeen we nu hebben 
opgenomen 

• de tijdsdruk die zou liggen op het doorvoeren van aanpassingen geeft een grote kans op 
onnauwkeurigheden 

• we het eindbeeld van de pilotwoningen niet mee zouden kunnen nemen 

• we in het komend jaar een ‘definitieve’ planning van de aanpak van de complexen goed 
hebben uitgewerkt en afgestemd 
 

Dit betekent dat we genoemde onderwerpen verder uitdiepen en meenemen in de actualisatie van 

de routeplanner, welke in het eerste half jaar van 2021 afgerond wordt. 

 

3.4 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 2021 tot de daadwerkelijke 

verkoop en transport van 4 woningen kan leiden. 

 

 

De afgelopen jaren hebben we al vele kavels kunnen verkopen. In 2021 is het de bedoeling dat de 

overleggen die eind 2020 gestart zijn ten behoeve van de verkoop van de kavels die in Vierkenshof 

liggen ten behoeve van de door de ontwikkelaar te realiseren koopwoningen afgerond kunnen 

worden. 

  

 

   

  

3.4.2 De verkoop/transport van de kavels binnen het project “Vierkenshof”. 

3.4.1 Het verkopen van 4 woningen 

3.3.3 De routeplanner actualiseren  
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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 De routeplanner 

In ‘3.3.3 De routeplanner’ is aangegeven dat in het eerste half jaar van 2021 de routeplanner zal 

worden geactualiseerd. Dit betekent tevens dat er een hernieuwde financiële doorrekening moet 

plaatsvinden, welke mede bepaald wat wel en wat niet mogelijk is. Het is de bedoeling dat de 

resultaten hiervan verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2022 - 2031 

 

4.2 ESCo 

Ten behoeve van de realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn we in 2020 begonnen met 

een onderzoek of dit mogelijk is door middel van een Energy Service Company (ESCo). Op basis van 

de fiscale aspecten hebben we het beeld dat deze constructie mogelijk is. Voor 2021 is het de 

doelstelling dat de ESCO met een marktpartij nader wordt uitgewerkt en financieel wordt 

doorgerekend. Hierna zal de ESCo, mogelijk samen met andere partijen, worden voorgelegd en 

besproken met de AW en het WSW.  

 

 

4.3 Warmtepompen 

Alle warmtepompen zijn in de laatste twee jaren vervangen en of gemodificeerd waarbij de 

technische instellingen zijn nagelopen en gemonitord. Als gevolg hiervan is het energie gebruik 

verminderd en anders van samenstelling. Daarom moet de technische planning hierop worden 

aangepast. Op basis van deze gegevens willen wij een nieuwe exploitatie begroting opstellen voor de 

komende jaren die vervolgens in de meerjarenbegroting 2022 kan worden opgenomen. 

Op basis van deze herziene begroting willen wij ook het lange termijn beleid en de systematiek van  

financiële verantwoording bepalen.   

 

  

4.2 Inzet ESCo  verder onderzoeken. 

4.1 Verwerking financiële doorrekening routeplanner in meerjarenbegroting 2022 - 2031 

4.3 Opstellen herziene exploitatiebegroting warmtepompen 
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4.4 Vennootschapsbelasting 

Vryleve gaat door de aangepaste fiscale wetgeving met ingang van het jaar 2022 

vennootschapsbelasting betalen. Een extra fiscale afwaardering van activa in exploitatie of de 

vorming van een fiscale onderhoudsreserve kan de fiscale positie aanmerkelijk beïnvloeden. Het 

afwegingsproces hierover moet echter zorgvuldig plaats vinden om de haalbaarheid en de 

wenselijkheid te toetsen. De aanwezige risico’s en ontwikkelingen  dienen daarbij in de 

besluitvorming meegenomen te worden. 

 

4.5 Treasury jaarplan 

In het begrotingsgedeelte wordt uitvoerig stilgestaan bij wat de huidige inzichten zijn van wat in 2021 

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 2021 voor 11,0 mio aan leningen aangetrokken wordt, waarvan reeds 6,5 mio is 

vastgelegd  

• er ongeveer 10,1 mio aan geborgde leningen wordt afgelost  

• de swap positie volledig wordt afgedekt door variabele leningen 

 

  

4.4 Mogelijkheid fiscale afwaardering en/of fiscale onderhoudsreserve onderzoeken 

4.5 Activiteiten treasury jaarplan uitvoeren 
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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 en 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 1,1 

             

            

              

Woondiensten  Vastgoed Diensten  Financiële Diensten 

  3,4    6,3    3,4 

 

We beginnen het jaar 2021 als werkorganisatie met 21 personen als de vacature bij Vastgoed op dat 

moment is ingevuld. In de huidige situatie werken er 10 mannen en10 vrouwen in onze organisatie.   

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

de Raad van Commissarissen (RvC), gemiddeld uit op 17,6 FTE.  

In de loop van het jaar zullen hier naar alle waarschijnlijk enkele mutaties op komen door 

bijvoorbeeld het met pensioen gaan, gebruik maken van zwangerschapsverlof of de 80-90-100 

regeling. Blijkt onze inschatting te kloppen dan bestaat de formatie eind 2021 uit 15,9 FTE.  

De raad van Commissarissen is compleet. Wel loopt van één commissaris de eerste zittingstermijn af. 
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Het jaar 2020 is voor de organisatie een bijzonder jaar geweest. Vanaf half maart moest er van de 

ene dag op de andere thuis gewerkt worden. De wijze waarop dit door een ieder is opgepakt is 

bewonderenswaardig. Dit betekende ook dat de huurders niet meer terecht konden in ons kantoor, 

maar volledig aangewezen waren op onze telefonische bereikbaarheid en hun ‘mijnvryleve.nl’. Dit los 

van de afspraken die door onszelf gemaakt werden met name in het mutatieproces.  

De ervaringen die we hiermee opdeden hebben geleid tot overleg over het werken op kantoor/thuis 

én over onze bereikbaarheid bij normalisering van de werksituatie. We zijn niet voor niets ‘een 

groene corporatie’. We hebben vastgesteld dat het thuis werken heel goed te doen is. Begin 2021 

willen we met elkaar keuzes maken op dit vlak, hoe gaan we de combinatie van thuiswerken en een 

goede bereikbaarheid voor onze klanten invullen. 

 

5.2 Huisvesting 

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

Een goede werkomgeving en aandacht voor hun 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. In 2020 is, met externe 

ondersteuning, een totaalplan opgesteld. Dit plan is, na presentatie aan het personeel, ter advisering 

voorgelegd aan de Personeelsvertegenwoordiging (PVT)en heeft de voorafgaande goedkeuring 

gekregen van de RvC. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de uitvoering in twee jaar plaats zou 

vinden, maar gezien de huidige omstandigheden, die waarschijnlijk ook in 2021 nog doorlopen is 

ervoor gekozen het project in één jaar te realiseren.  

 

5.3 Omgaan met agressie 

Agressief gedrag kan zich in allerlei situaties voordoen. Door de bijzondere werksituatie is dit 

weliswaar in 2020 beperkt geweest, maar dat laat onverlet dat we aan dit onderwerp zoals in het 

verleden is afgesproken, periodiek aandacht geven. Oorspronkelijk zou dit al in 2020 gebeuren, maar 

is dit doorgeschoven naar 2021. In overleg met de externe begeleiding en de PVT zal er weer een 

activiteit georganiseerd worden.  

 

5.3 Activiteit organiseren met betrekking tot het omgaan met agressie 

5.2. Realisatie uitvoering plan met betrekking tot de huisvesting 

5.1 bepalen op welke wijze we het thuiswerken en de bereikbaarheid gaan combineren bij 

normalisering van de werksituatie 
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5.4 Beschikbare data 
Met het thuiswerken wat we in 2020 opeens moesten doen hebben we gemerkt hoe belangrijk het is 

om te beschikken over actuele informatie en betrouwbare data. Met elkaar hebben we 

geconstateerd dat het thuiswerk makkelijker ging als gedacht, vooral door de kwaliteit van hetgeen 

in Viewpoint zit en omdat de informatie oom makkelijk toegankelijk is. . 

Ook beseffen we dat data steeds belangrijker wordt en dus ook de betrouwbaarheid ervan. We 

hebben ook wel geconstateerd dat niet alle data compleet is. Een voorbeeld hiervan is het kennen 

van de leeftijd van alle keukens en badkamers. In 2021 gaan we gestructureerd aan de slag om de 

kwaliteit van onze data verder te verbeteren. 

 

6. Risicomanagement 
Op basis van de risico’s zoals deze waren vastgesteld voor 2020 en de evaluatie daarvan hebben we 

vastgesteld dat de risico’s waarover in 2021 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 2025 =< 45.000, =) 
3. Verkooprisico’s (begrote realisatie € 1.100.000, =) 
4. Voldoen aan de normen van het WSW en de AW 

6.1 De derivaten 

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

Maandelijks maken we in onze rapportage inzichtelijk of onze swap positie zich juist 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 2021 onderdeel uitmaken van de rapportage “risicomanagement”.   

6.2 De relatief hoge schuldenlast per woning  

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

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

verschillende fiscale heffingen anderzijds het steeds lastiger wordt als we de jaarlijkse huurverhoging 

laag willen houden. 

Daarom handhaven we dit onderwerp in onze rapportage. 

  

5.4. Medewerkers stimuleren/ondersteunen in het optimaal benutten van beschikbare 

informatie en het vastleggen daarvan. 
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6.3 Verkooprisico’s   

Voor de komende jaren hebben we een beperkt verkoopprogramma opgenomen van 4 per jaar.  

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 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. 

 

6.4 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 
“Een andere werkelijkheid” is niet voor niets als titel gekozen. De COVID-19 crisis zal begin 2021 vast 

nog niet over zijn. We hebben gemerkt dat de wereld er opeens heel anders uit kan zien, maar ook 

dat we daarmee goed weten om te gaan. We hebben ook vastgesteld dat we in de verdere toekomst 

positieve ervaringen van nu voort willen zetten. 

Natuurlijk gaat ons dagelijks werk ‘gewoon’ door zoals  

➢ 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. 

Daarnaast proberen we diverse activiteiten die in 2020 niet gelukt zijn, alsnog op te pakken. Mogelijk 

op een iets andere manier door de beperkingen in de omgang met elkaar. Maar ook daar gaan we 

zeker oplossingen voor vinden. Als je alles op een rijtje zet hebben we weer een stevig programma te 

gaan in 2021. Een programma wat ook gevarieerd is. Van nieuwbouw tot en met aandacht voor het 

omgaan met agressie.  

Wij zijn gewend om veel te doen in goed overleg met betrokken partners. Of dat nu onze huurders 

zijn, hun belangenvereniging, de andere Zevenaarse corporaties, dorpsraden of gemeente. In de 

meeste gevallen is het gelukt om deze overleggen op digitale wijze door te laten gaan, maar soms 

hebben we overleggen door moeten schuiven. We hopen in de andere werkelijkheid dat deze alsnog 

plaats kunnen vinden of via andere oplossingen.  

Want ook in ‘een andere werkelijkheid’ gaan we uit van het gezamenlijke. Gezamenlijk verder, met 
elkaar de kansen pakken en de problemen oplossen. 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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gegevens woningbezit

- Verhuureenheden Sociaal 1.444       1.452       1.471       1.483       1.479       1.490       1.487       1.483       1.480       1.476       1.472       

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

Totaal woningen 1.475       1.484       1.503       1.515       1.511       1.522       1.519       1.515       1.512       1.508       1.504       

- Overige Vhe's Bedrijfspanden 6              6              6              5              5              5              5              5              5              5              5              

Garages 109          109          109          109          109          109          109          109          109          109          109          

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

Totaal vhe's 1.590      1.599      1.618      1.629      1.625      1.636      1.633      1.629      1.626      1.622      1.618      

Veranderingen Vhe bezit:

- Aantal opgeleverd/in exploitatie genomen 16            12            23            16            -               15            -               -               -               -               -               

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

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

- Aantal gesloopt en overig -               -               -               -2             -               -               -               -               -               -               -               

- Woningen en woongebouwen 12           9             19           11           -4            11           -3            -4            -3            -4            -4            

Het verhuren van woningen

- Huuropbrengst woningen (x € 1.000,-) 10.464     10.841     11.062     11.263     11.369     11.511     11.637     11.788     11.995     12.199     12.407     

- Huuropbrengst per VHE per mnd  (€) 591          609          613          620          627          630          638          648          661          674          687          

- Huurverhoging in % 2,40% 0,95% 1,00% 0,89% 0,78% 0,68% 0,85% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

- Mutatiegraad bestaande woningen 11,39       11,0         10,2         12,0         12,2         10,2         10,6         10,5         10,4         12,0         11,6         

- Aantal mutaties bestaand bezit 129          135          115          147          126          124          148          144          145          126          130          

- 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 131.231   132.885   134.588   135.343   136.477   137.811   140.589   143.435   146.369   149.366   152.352   

- Rentelasten per VHE  (€) 1.482       1.359       1.325       1.327       1.349       1.479       1.474       1.599       1.545       1.577       1.502       

- Bedrijfsresultaat per VHE  (€) 3.550       3.131       3.018       3.501       3.630       3.848       3.770       3.288       3.607       3.509       3.906       

- Totaal Onderhoud per VHE (€)        1.380        1.642        1.955        1.537        1.319        1.283        1.468        1.933        1.821        2.027        1.680 

- Onderhoud per VHE (gemiddeld)        1.380        1.511        1.659        1.629        1.567        1.519        1.512        1.565        1.593        1.636        1.640 

- Totaal variabele lasten per VHE (€)        1.389        1.480        1.357        1.349        1.389        1.354        1.368        1.501        1.432        1.495        1.527 

- Belastingen en vaste lasten VHE (€)           913           998        1.010        1.034        1.072        1.103        1.131        1.154        1.176        1.200        1.221 

- Restant gemiddelde levensduur (jaren) 36,0         

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Parameters WSW

- Interest Coverage Ratio (norm > 1,4) 2,18         2,19         2,31         2,49         2,48         2,70         2,43         1,92         2,03         1,92         2,25         

- Loan to Value (norm < 0,75) 0,55         0,55         0,54         0,54         0,53         0,52         0,50         0,49         0,49         0,47         0,46         

- Solvabiliteit (EV/TV) (norm > 20%) 64,7% 65,0% 65,4% 65,9% 67,0% 67,2% 68,6% 69,5% 70,3% 71,5% 72,1%

- Dekkingsratio (norm < 70%) 36,0% 35,7% 35,1% 34,5% 33,2% 32,8% 31,2% 30,1% 29,4% 28,1% 27,5%

Vermogensontwikkeling

- Eigen vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 135.079   138.025   141.055   143.207   146.122   148.258   153.287   157.786   162.835   167.826   172.757   

- Vreemd vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 73.746     74.389     74.595     74.110     71.923     72.358     70.223     69.144     68.788     67.040     66.763     

- Totaal vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 208.825   212.414   215.650   217.317   218.045   220.616   223.510   226.930   231.623   234.866   239.520   

- Schuld per vhe (€) 47.219 47.502 47.203 46.629 45.313 45.174 43.819 43.129 43.050 42.014 41.944

- Beleidswaarde 133.364       134.830       137.318       137.233       136.813       138.164       139.394       140.527       141.812       143.007       144.159       

Parameters resultaat

- Jaarresultaat 4.252       2.946       3.030       2.152       2.915       2.136       5.029       4.499       5.049       4.991       4.931       

- Resultaat - ongerealiseerde herwaardering 3.206       1.907       1.778       2.406       2.573       3.147       2.576       1.769       2.261       2.087       2.700       

- Rentelasten 2.227       2.054       2.029       2.046       2.074       2.290       2.278       2.465       2.378       2.421       2.299       

- Rentabiliteit eigen vermogen voor belasting 2,4% 1,4% 1,3% 1,7% 1,8% 2,1% 1,7% 1,1% 1,4% 1,2% 1,6%

- Gemiddelde rentevoet vreemd vermogen 3,0% 2,8% 2,7% 2,8% 2,9% 3,2% 3,2% 3,6% 3,5% 3,6% 3,4%


