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Voorwoord  
 

Ons ondernemingsplan ‘Vryleve een groene corporatie’ vormt de basis van zowel het jaarplan 2022 

als de meerjarenbegroting 2022 – 2031, 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 nog steeds 

wordt beheerst door de strijd tegen het COVID-19 virus.  

Het kantoor is sinds eind september 2021 weer open voor onze huurders, wel met andere 

openingstijden.  We zijn nu volledig open voor onze klanten op dinsdag en donderdag. De andere 

dagen van de week op afspraak, waardoor de medewerkers zelf bepalen of ze thuis werken. 

Vergaderingen en overleggen vinden zowel digitaal als fysiek plaats.  

Op het moment van schrijven van dit voorwoord, eind oktober 2021, zien we dat zowel de 

besmettingscijfers als ook de ziekenhuisopnames weer toenemen. Of dit gaat leiden tot beperkende 

maatregelen is nu afwachten. Nu zijn we daarop voorbereid en weten we hoe we daarmee om 

kunnen gaan. Met deze onzekerheid hebben we intussen leren leven. beperkende maatregelen 

kunnen effect hebben op de realiseerbaarheid van onze plannen.  

Onze meerjarenbegroting 2022 – 2031 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 
De wereld is veranderd sinds maart 2020. Een feit waar we niet omheen kunnen. De veranderingen 

hebben ook invloed op het functioneren van Vryleve. Zoals aangegeven in het voorwoord zijn 

bijvoorbeeld de openingstijden veranderd, wordt er meer thuis gewerkt en blijven vergaderingen ook 

digitaal plaatsvinden. Positieve veranderingen die bijdragen aan het verbeteren van het milieu, hoe 

klein deze druppels ook zijn.   

De opkomst van het digitaal overleggen heeft gelukkig gezorgd dat bestaande overlegstructuren 

weer zijn hervat. Het gemis aan fysieke overlegvormen is zeker bij nieuwe initiatieven duidelijk 

merkbaar. Dat geldt nog meer voor de één op één contacten die we graag willen met onze huurders. 

Tot op de dag van vandaag werkt de begrijpelijke terughoudendheid hierin negatief op nieuwe 

initiatieven.  

Initiatieven die ook hard nodig zijn om het grote probleem van de woningnood echt aan te pakken. 

De aanpak van de woningnood zien wij als opdracht nummer 1 voor 2022. De feiten liegen niet. De 

woningnood wordt alleen maar groter, van versnelling van woningbouw is geen sprake. Wij zullen in 

2022 doen wat we kunnen. Maar duidelijk is dat we ook binnen de Zevenaarse grenzen dit niet alleen 

kunnen. Echte samenwerking hierin is hard nodig tussen de corporaties, met de gemeente en onze 

huurdersverenigingen. Laten we met elkaar aan de slag gaan en zorgen dat we straks trots terug 

kunnen kijken omdat het in Zevenaar gelukt is de versnelling in 2022 daadwerkelijk teweeg te 

brengen!  

We hopen in 2022 daadwerkelijk te starten met diverse activiteiten die we met de Huurders 

Belangen Vereniging op onze gezamenlijke agenda hebben staan. Het voor het eerst uitvoeren van 

een schouw en het  beleggen van een gezamenlijke voorlichtingsavond in één van de dorpen zijn 

slechts twee voorbeelden. 

Het jaar 2022 wordt voor ons ook een echt startjaar voor onze transitieopgave. Als pilot gaan we 21 

woningen volledig energieneutraal maken. Een pilot waarvan we de feiten gaan gebruiken voor het 

vervolgtraject wat we hebben uitgestippeld.  Daarnaast verwachten we in 2022 samen met een 

tweetal energiecoöperaties te starten met het leggen van zonnepanelen op ons bezit. Dan wordt 

echt zichtbaar dat we conform de titel van ons ondernemingsplan een groene corporatie zijn. 

In de afzonderlijke hoofdstukken van dit jaarplan zal het bovenstaande zeker terugkeren en inzicht 

geven hoe wij denken met de feiten om te gaan in 2022, want Feiten, liegen niet!   

     

Lobith, 24 november 2021 
 
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 2022 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 Nieuwe werkwijze bij keukenvervanging op verzoek van huurder 

In 2020 zijn er een aantal uitgangspunten gewijzigd in het vraaggestuurd beleid. In 2021 is 

gediscussieerd we over het proces rondom keukenvervangingen. Hieruit is een voorstel 

voortgevloeid die moet leiden tot een gewijzigde werkwijze. In het kort komt de nieuwe werkwijze 

neer op het volgende: 

 

1. Een huurder kan geen uitbreidingen en apparatuur uitzoeken en betalen bij Vryleve. 

Uitbreiding van de keuken en/of apparatuur kan de huurder rechtstreeks uitzoeken en 

betalen bij Bribus, de leverancier. De kosten hiervan zijn volledig voor rekening van de 

huurder. De uitbreiding wordt vastgelegd als een zelf aangebrachte voorziening (ZAV). 

2. Bribus legt de kleurkeuzes vast. Als een huurder dat wenst, mag hij vooraf langskomen in de 

showroom van Vryleve. Woondiensten kan dan het proces rondom keukenvervanging aan de 

huurder uitleggen, kan laten zien hoe een standaard keukenblok er uit ziet en de huurder kan 

alvast de kleurkeuzes bekijken.  

3. Verplicht elektrisch koken 

Bij een keukenvervanging verwijdert Vryleve de gasaansluiting. Zowel bij mutatie als een 

keukenvervanging op verzoek van een zittende huurder. De huurder is hierdoor verplicht om 

op elektrisch te koken. Wilt een huurder dat niet, dan wordt de keuken niet vervangen.  

 

Dit voorstel wordt eerst nog besproken met de HBV en mogelijk aangepast op basis van hun advies. 
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2.2. Nazorg nieuwe huurders 

Nieuwe huurders tekenen het huurcontract en ontvangen de sleutels van hun nieuwe woning. Voor 

ons wekelijkse kost, voor een huurder natuurlijk niet. Voor hem is het een nieuwe plek, een huis dat 

een thuis moet worden. Tijdens de sleuteloverdracht leggen we uit hoe de installaties werken. Lopen 

we de woning door om te kijken of we nog kleine reparaties over het hoofd hebben gezien. 

Vervolgens zien of spreken we de huurder niet meer. Pas als hij zelf aan de bel trekt voor een 

reparatie of bij een volgende verhuizing.  

We willen in 2022 de nieuwe huurders na 1 of 2 maanden nog eens bellen of bezoeken. Om na te 

gaan of alles duidelijk is en of er nog vragen zijn. En wij kunnen de huurder nog informatie geven. 

Bijvoorbeeld over het besparen van woonlasten. Hiervoor willen we een boekje maken die we 

afgeven of opsturen naar de huurder.  

Het bezoeken van de nieuwe huurder kan door iemand van Woondiensten gebeuren, maar ook 

bijvoorbeeld een medewerker van de onderhoudsdienst.  

In de tweede helft van 2022 gaan we de resultaten evalueren. Waardeert de huurder onze nazorg of 

lijkt er geen behoefte aan te zijn? Zit hierin verschil per leeftijd of doelgroep?  

 

  

 

2.3 De woning voor ouderen  

We weten dat een behoorlijk percentage van onze  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 prettiger 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. 

In 2020 en 2021 konden de huisbezoeken aan ouderen niet doorgaan vanwege het coronavirus.  

Mocht het weer kunnen dan starten we met het bezoeken van 70 plussers die wonen in een 

eengezinswoning. Deze mensen komen, of zijn, op een leeftijd waarop het interessant is om te kijken 

of de woning nog past bij de persoonlijke leefomstandigheden.  
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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. Zeker in de situatie waarin ook de woningmarkt in 

Zevenaar zich bevind. Het aantal mutaties lijkt in 2021 duidelijk af te nemen wat gecombineerd met 

bijvoorbeeld huisvesten vanwege urgentie en/of sloop/nieuwbouw het aantal beschikbare woningen 

minimaliseert. Alle door de gemeente aangedragen vergunninghouders zijn door ons gehuisvest 

maar er is op dit moment een achterstand bij de gemeente ten opzichte van de taakstelling voor dit 

jaar. 

Rondom de huisvesting van statushouders denken wij nog een verbeterslag te kunnen maken. 

Vanwege de taalbarrière en cultuurverschil blijkt het best lastig om aan statushouders uit te leggen 

wat het huren van een woning bij Vryleve inhoudt.  

 

Afgelopen jaar kwamen wij via de HBV in contact met een huurster die in 2015 als statushoudster in 

ons bezit is komen wonen. Met haar eigen ervaringen wil ze statushouders die net in Nederland zijn, 

helpen om de start in Nederland soepel te laten verlopen en hen daarin te ondersteunen.  

Eén van die punten is bijvoorbeeld het tekenen van de huurovereenkomst. Voor ons is het tekenen 

van het contract een simpele handeling, maar voor huurders (en zeker voor statushouders) is dit een 

grote stap. Op zo’n moment krijgen huurders veel informatie en wanneer huurders de taal niet 

spreken is dit extra moeilijk.  

Samen gaan we kijken welke documenten belangrijk zijn om te vertalen. Daarnaast gaat zij, bij 

akkoord van statushouders en Vluchtelingenwerk, mee naar het moment van tekenen van het 

contract om te kunnen vertalen. Verder houden we elkaar op de hoogte van ideeën zodat we kunnen 

blijven verbeteren. 

 

 

2.5 Technische informatie 

Een nieuwe huurder ontvangt van ons informatie over de woning. In 2021 is er een begin gemaakt 

met het verbeteren van de technische informatie voor appartementencomplexen. Er zijn veel 

verschillende installaties in de complexen wat het voor Woondiensten lastig maakt om het uit te 

kunnen leggen aan de huurders. Zo hebben we te maken met WTW-units, ventilatiesystemen, 

vloerverwarmingen,  intercominstallaties etc.  

 

De technische informatie die we nu meegeven aan onze huurders is niet altijd helemaal juist. Daarom 

gaan we in 2022 verder met het uitzoeken van de juiste informatie.  
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2.6 Gezond en veilig wonen 

Bij mutaties is het Woondiensten opgevallen dat woningen niet altijd goed onderhouden worden. 

We zien vaak dat woningen niet schoon opgeleverd worden. Het is vaker onwetendheid dan het 

bewust vies achterlaten van een woning. Ook zien we steeds vaker keukens die erg beschadigd zijn. 

Huurders hebben niet altijd door hoe zij een keuken met bijbehorende materialen moeten 

onderhouden. Zo zijn er nog meer punten waarin we huurders beter zouden kunnen informeren. 

Vastgoed deelt deze mening. De onderwerpen die we in gedachten hebben zijn:  

• Ventilatie; 

• Brandveiligheid; 

• Schoonmaak; 

• Gebreken & onderhoud; 

• Tuinonderhoud (overlap met tuinbeleid). 

In 2022 willen we een plan maken en uitvoeren om de juiste informatie zo goed mogelijk over te 

kunnen brengen aan onze huurders.  
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2.7 Groenonderhoud 

Groenonderhoud komt voor op verschillende vlakken. Vandaar een splitsing in 2 categorieën: 

2.7.1 Groen bij eengezinswoningen 

2.7.2 Groen bij appartementen 

2.7.1 Groen bij eengezinswoningen 
In 2015 heeft Vryleve gesproken over haar groenbeleid. Hieruit kwam naar voren dat wij geen strak 

beleid hebben richting onze huurders. We reageren op incidenten. Toen vonden we dat goed. Maar 

in een interne evaluatie in 2020 bleek dat er toch behoefte is aan een tuinbeleid dat meer 

handvatten biedt om huurder aan te spreken. Woondiensten heeft hier in 2021 een begin mee 

gemaakt. In 2022 ronden we het nieuwe tuinbeleid af.  

 
 

2.7.2 Groen bij appartementen 

In 2021 waren er minder tuinrenovaties dan gepland. We hebben veel gewerkt aan de samenwerking 

met Donkergroen. Door ervaringen van tuinrenovaties afgelopen jaren, pasten we onze visie aan. 

Naast de bloeiende planten in het voorjaar en zomer, willen we bijvoorbeeld wat meer 

groenblijvende planten in de tuinen, zodat het in de winter ook nog een mooie aanblik heeft. Maar 

ook over de hoogte van de planten, struiken en bomen staan nu richtlijnen beschreven.  

 

In 2022 staan het groen van onderstaande complexen op het programma: 

• Burgemeester Daalderopstraat 

• De Krib 
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3. Vastgoed 
 

De technische staat van ons vastgoed is in zijn algemeen goed is. Dit geldt zowel voor de buiten- als 

de binnenkant van de woning. Conclusies die we hebben kunnen trekken uit de conditiemetingen die 

door een externe partij zijn uitgevoerd in de jaren 2018-2020. Het betekent dat de gekozen 

methodiek van onderhoud goed is. Dat laat onverlet dat we met elkaar streven naar verbeteringen 

waar dat mogelijk is. 

Nog betere grip krijgen door inzicht te hebben in gegevens en het analyseren daarvan. Reden voor 

ons om naar aanleiding van de vastgestelde verzakkingen in 2021 een globale opname uit te laten 

voeren bij onze grondgebonden woningen door een externe partij. Want feiten liegen niet. Dit geldt 

ook voor de beschikbare data op complexniveau, deze data heeft ons na het passend rangschikken 

en analyseren goed geholpen tijdens de actualisatie van de routeplanner.  

 

3.1 Bestaand bezit 

Ook in 2022 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 uitvoeren van reparties naar aanleiding van gemelde klachten 

• het uitvoeren van het reguliere planmatig onderhoud 

• het aanbrengen van LED-verlichting in 4 appartementencomplexen (de resterende 

complexen worden uitgevoerd in 2023) 

3.1.1 Constructieve schades  
De omgeving waarin Vryleve opereert vertoont verzakkingen. Een aantal droge zomers heeft de 
bodem aangetast en in enkele gevallen reeds voor constructieve schades gezorgd. Vryleve heeft het 
overgrote deel van haar bezit op staal (dus niet op palen) gefundeerd. Daarnaast is het bezit van 
Vryleve redelijk op leeftijd waardoor in enkele gevallen ingrepen in de gevel noodzakelijk zijn. Dit zijn 
veelal ingrepen die niet in de hoofddraagconstructie zitten, maar wel degelijk gedaan moeten 
worden. 
In 2021 is een globale opname (alleen van buitenaf) gemaakt van alle woningen, excl. 
appartementen. Scheuren en verzakkingen zijn in kaart gebracht. Gevelschades worden, daar waar 
mogelijk, bij bestaande onderhoudspartners neergelegd en ingepland tijdens reguliere 
werkzaamheden. Spoedreparaties worden uiteraard als zodanig behandeld in eigen regie. 
Doelstelling is de vastgestelde schades in enkele jaren te repareren. 
 
 

 
In Spijk worden in 2022 sonderingen gedaan vanwege een vermoeden tot een slechte 
draagkracht.  
3.1.2 Brandveiligheid 
Op gebied van brandveiligheid zijn vanaf 2019 meerdere trajecten uitgezet die effect hebben op de 
werkzaamheden in 2022. 
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• Vryleve heeft in 2019 samen met Baston, Plavei en de brandweer (VGGM) een 

samenwerkingsovereenkomst getekend met als doelstelling het verbeteren van de 

brandveiligheid van het bezit. Voor Vryleve houdt dit in dat jaarlijks enkele complexen 

bouwkundige aanpassingen behoeven. Dit traject duurt volgens planning tot 2029.   

• Vryleve heeft een overeenkomst, voor de duur van 10 jaren, getekend met Tragter groep 

B.V. t.b.v. het onderhouden van alle elementen gelinkt aan brandveiligheid voor alle 

appartementencomplexen. In 2022 zullen in dit kader bouwkundige aanpassingen plaats 

vinden in 4 complexen. 

 

• In 2022 wordt het verplicht in alle woningen een rookmelder te hebben op elke verdieping. 

Vryleve heeft hiervoor een overeenkomst met Energiewacht getekend voor levering en 

uitvoer. 

 

3.1.3 WSC De Pannerd 

De oorspronkelijke verbouwingsplannen die opgesteld zijn naar aanleiding van diverse overleggen in 

de afgelopen jaren zijn van de baan. De nieuwe directie van Liemerije heef taangegeven af te zien 

van ingrijpende verbouwingen. Dit betekent dat wij nieuwe plannen gaan maken. Hierbij hebben we 

voor ogen meerdere nieuwe appartementen te creëren en (zoals eind 2021 met Monicare is 

besproken) de huisvesting voor deze zorgpartij beter aan te laten sluiten aan het gewenste gebruik 

en de daarvoor benodigde m2. 

   

3.2 Nieuwbouw 

Er heerst een grote woningnood in Nederland. Deze crisis is hard en duidelijk merkbaar in zowel de 
koop als de huursector. De krapte is dermate dat door de stijgende woningprijzen onze huurders 
nauwelijks kunnen doorstromen naar een koopwoning.  
De wachtlijsten zijn enorm te noemen. In een uiterst scenario raken mensen dakloos. Hierin is 
landelijk een duidelijke stijging merkbaar de laatste jaren. Initieel lijkt dit een probleem van de grote 
steden. Echter dakloosheid is niet altijd zichtbaar, trekt dit veelal naar de grote steden én volgens de 
definitie van de missie van Vryleve zouden dit klanten van Vryleve kunnen zijn. 
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Voor het creëren van oplossingen moet gekeken worden naar oorzaken. Enkele belangrijke hiervan 
en waarin Vryleve invloed op heeft zijn: 

• Het realiseren van te weinig nieuwbouw. Dit heeft veelal te maken met vergunningen die 
niet verleend worden o.a. ten gevolge van een milieucrisis (PFAS en stikstof). Tevens loopt 
het vergunningentraject nagenoeg altijd niet naar de wens van de aanvrager. De trajecten 
zijn dermate lang dat betere samenwerking met de gemeente nodig is. 

• Gezinssamenstellingen worden steeds kleiner. Vryleve bezit veel woningen uit de jaren 1960-
1970. Tijdens deze jaren werd gebouw voor gezinnen van ca. 3,5 gezinsleden. De gemiddelde 
gezinsgrootte op dit moment is (landelijk) rond de 2,3 gezinsleden. Daarbij komt dat veel 
mensen simpelweg niet kunnen verhuizen uit het bestaande gezin (jongeren moeten langer 
thuis wonen, gescheiden stellen kunnen niet uit elkaar, ouderen blijven langer thuis wonen, 
etc.). Een reële wens zou dus zijn om veel woningen voor kleinere huishoudens te creëren 

 

Opgave is om de komende jaren zeer veel te (ver)bouwen om de markt(en) weer in evenwicht te 

krijgen. Hiervoor is landelijke en lokale politieke medewerking noodzakelijk. Vergunningen moeten 

verstrekt worden en normen moeten worden aangepast. Voor Vryleve is het zaak om initiatief te 

tonen én oplossingen aan te dragen aan de lokale politiek, eventueel gesterkt door andere 

(samenwerkings)partijen. Denk hierbij aan omringende corporaties. 

Oplossingen zijn o.a. middels volgende punten te realiseren: 
- Nieuwbouw permanent; 
- Nieuwbouw tijdelijk; 
- Splitsen van woningen; 
- Verkamering; 
- Bevorderen van doorstroom (doorstroommakelaar). 
 

 

3.2.1 Tolkamer, Vierkenshof  

Het project Vierkenshof wordt gerealiseerd in Tolkamer, één van de zes dorpen op het Gelders 

Eiland.  

Het is de bedoeling dat er 12 huurwoningen worden gerealiseerd. Eind 2021 hopen we het 

vergunningentraject doorlopen te hebben, zodat begin 2022 gestart kan worden met de realisatie 

van dit project. Het betreft modulaire woningen, dus de realisatie tijd zal aanzienlijk korter zijn dan 

bij een traditionele bouw.   

 

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.  
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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.  

Door een vertraging in het vergunningenproces (gemeente verwacht dit eind 2022 afgerond te 

hebben)  was het in de tweede helft van 2021 noodzakelijk de zekerheidsstelling m.b.t. de subsidie te 

verlengen. In oktober hebben we bericht gekregen dat de looptijd van het project verlengd is tot en 

met 30 september 2024.  

 

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. In het oorspronkelijke 

plan van 2008 was voor Vryleve een kleinschalig appartementengebouw ingetekend.  

De gesprekken tot nu toe hebben geleid tot het beeld dat we in het nieuwe plan 15 woningen 

kunnen realiseren. Het plan moet inhoudelijk nog verder worden uitgewerkt én het 

vergunningentraject moet nog volledig worden doorlopen.  

  

3.2.4 Sloop en nieuwbouw  De Vaargeul 

In 2021 is het besluit genomen om de 11 woningen aan De Vaargeul in Tolkamer te slopen en 

vervangende nieuwbouw te realiseren. Bij de nieuwbouw wordt verdichting nagestreefd, zodat er 

meer dan 11 woningen terug gebouwd kunnen worden, met waarschijnlijk een maximum van 17 

woningen. 

Mede vanwege de flora- en faunawetgeving zal niet eerder dan na de bouwvak 2022 met de sloop 

gestart kunnen worden. Ons uitgangspunt is dat sloop en nieuwbouw in opdracht aan één partij 

wordt uitbesteed.  

 

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 2020/2021 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 2022 een nieuwe poging 

gaan ondernemen om, misschien op een andere wijze, tot een gedeeld beeld gaan komen.  
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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 2018 is het basisdocument ‘Routeplanner 2018 -2050’ opgesteld en goedgekeurd. Vervolgens is er 

elk jaar een notitie met de laatste ontwikkelingen en de mogelijke verwerking daarvan in de nieuw 

op te stellen meerjarenbegroting opgesteld en besproken. 

We zijn nu drie jaar verder. Drie jaar waarin veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast 

zijn de mogelijkheden om te komen tot hetzelfde einddoel als verwoord in de Routeplanner 2018-

2050 ook toegenomen. Mogelijkheden die bij ons hebben geleid tot een verandering in keuzes, zowel 

technisch, organisatorisch als qua planning. Voldoende redenen om met een echte actualisatie te 

komen van de routeplanner. 

In de geactualiseerde Routeplanner is o.a. inzicht gegeven worden in: 

➢ hoe ons bezit er nu bijstaat, als het gaat om duurzaamheid 

➢ het basispakket waar wij nu van uitgaan voor zowel de grondgebonden woningen alsmede 

de appartementencomplexen 

➢ de planning van de benodigde werkzaamheden en een totaal overzicht 

➢ de financiële impact 

➢ een vergelijk zowel qua planning als qua financiële impact tussen de laatste actualisatie en 

deze Routeplanner 

Het einddoel van de Route blijft hetzelfde, de weg er naar toe is wat korter geworden, maar we 

hebben de afgelopen drie jaar bepaald niet stil gestaan! 

Voor 2022 betekent dit o.a: 

• dat twee energiecoöperaties, indien er voldoende leden worden geworven in 2021, 

zonnepanelen gaan plaatsen op 311 grondgebonden woningen en op 8 gebouwen waarin 

zich 142 appartementen bevinden 

 

 

• de pilot om 21 woningen energieneutraal te maken wordt gerealiseerd. Het is  de bedoeling 

dat de 21 woningen in de Kanaalstraat in Pannerden voor ons als pilotproject dienen om te 

bepalen of ons huidige beeld van het realiseren van een grondgebonden energie-neutrale 
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woning in de bestaande voorraad reëel is. Deze toets betreft niet alleen het pakket aan te 

nemen maatregelen, maar ook de financiële consequenties én ook het verschil in 

woonklimaat nu en na de uitvoering van de maatregelen. 

Dit gebeurt middels een aanbesteding bij meerdere partijen waarbij de partijen aanbieden 

volgens eigen concept. Vryleve schetst de kaders, de markt vult de manier waarop in. De 

verwachting is dat, mede vanwege het lopende flora- en fauna onderzoek de 

werkzaamheden na de ‘bouwvak’ 2022 gestart kunnen worden.  

Dit betekent onder andere dat we in de zomer 2022 weten/kunnen inschatten in hoeverre 

het resultaat van de aanbesteding past bij zowel het beoogde pakket aan maatregelen 

alsmede de financiële consequenties daarvan. 

3.4 Verkoop woningen 

Vryleve heeft op dit moment geen woningen voorzien van een verkooplabel. Tijdens de 

inspectiewerkzaamheden om te bepalen welke werkzaamheden de transitieopgave vragen bij de 

verschillende woningen is een overzicht opgesteld van in totaal 31 woningen. Redenen voor opname 

zijn onder andere: 

➢ woning, maakt geen onderdeel uit van een aaneengesloten blok 

➢ transitie is bedrijfseconomisch niet verantwoord 

➢ woning, was oorspronkelijk bedoeld om op een zeker moment te gaan verkopen. 

In paragraaf 3.2 is ingegaan op de woningnood en welke mogelijkheden Vryleve heeft om daarop 

invloed te hebben. Naast de creatie van extra woningen moet ook serieus nagedacht worden in 

hoeverre het wenselijk is om sociale huurwoningen te verkopen. In 2021 hebben we het 

verkoopproces geëvalueerd en daar waar wenslijk verbeterd. Voor 2022 willen we inhoudelijk naar 

ons verkoopbeleid kijken, mede om te bepalen welke invloed de woningnood hierop heeft. 

 

Vanwege het duidelijke tekort aan sociale huurwoningen beperken we de verkopen in 2022 en 2023 

tot 2 woningen. We beseffen dat dit ten koste gaat van de hoeveelheid sociale huurwoningen. Maar 

de huur- en koopmarkt zijn in zekere zin communicerende vaten. Deze twee woningen kunnen 

gekocht worden door ‘zittende’ huurders, zodat zij in staat zijn om te vertrekken uit de sociale 

huurmarkt en instromen in de goedkopere koopmarkt. Een mogelijkheid die er anders niet zou 

wezen op ‘het Gelders Eiland’.  

  

 

3.5 Strategisch Voorraad Beleid (SVB) 

In dit jaarplan is onder andere aandacht besteed aan de consequenties van de actualisatie van de 

Routeplanner in 2021, de woningnood en wat daarvan binnen de invloedssferen ligt van Vryleve én 

het belang van goede data (feiten liegen niet). 
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Daarnaast is het streven om samen met de gemeente, de drie in Zevenaar actief zijnde corporaties 

en hun huurdersvertegenwoordigingen in 2022 een gezamenlijk beeld te vormen van de feitelijke 

woningbehoefte in Zevenaar en wat dit betekent voor de nieuwbouwopgave en de transitieopgave in 

het bestaande bezit. 

Dit bij elkaar geeft een goed beeld waarom we in 2022 ons SVB gaan actualiseren. 

 

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 2022 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 2023 - 2032 

 

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 2022 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 2023 kan worden opgenomen. 

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

financiële verantwoording bepalen.   
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4.4 Administratieve vastlegging onderhoud 

De administratieve vastlegging van het dagelijks onderhoud gebeurt al jaren op eenzelfde wijze. In de 

tussentijd: 

• hebben er wisselingen plaats gevonden in betrokken medewerkers 

• heeft het onderhoud inhoudelijke wijzigingen ondergaan 

• hebben er ook ontwikkelingen plaats gevonden in de relatie tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer. 

Voor ons reden om de vastlegging in 2022 te evalueren en zo nodig aan te passen. 

 

4.5 Treasury jaarplan 

In het begrotingsgedeelte wordt uitvoerig stilgestaan bij wat de huidige inzichten zijn van wat in 2022 

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 2022 voor 12,5 mio aan leningen aangetrokken wordt, waarvan reeds 2,5 mio is 

vastgelegd  

• er ongeveer 12,6 mio aan geborgde leningen wordt afgelost  

• de swap positie volledig wordt afgedekt door variabele leningen 
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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. Ook nu eind 2021 door vertrek van enkele 

medewerkers ervaring verdwijnt. Wijzigingen geven ook kansen. Zo kunnen we de werkzaamheden 

van de voormalige manager Transitie onderbrengen in de afdeling Vastgoed Diensten. Ook in 2022 is 

er alle ruimte voor 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.  Daarnaast zullen we alert blijven 

op nieuwe technologieën/apparatuur en vernieuwde toepassingen van beschikbare programmatuur.   

5.1 Organisatie 

        

          

   Raad van       

   Commissarissen  5    

         

         

          

   Directeur-    
    Bestuurder         1,0    
  

       
  

       
         

Projectmanager       Directieassistente 

Klant & Markt     0,9           0,7 

       schoonmaaksters 0,5 

             

            

              

Woondiensten  Vastgoed Diensten  Financiële Diensten 

  3,7    5,9    3,4 

 

We beginnen het jaar 2022 als werkorganisatie met 17 personen. Hierbij  wordt er van uitgegaan dat 

de vacature bij Woondiensten nog niet is ingevuld én dat bij Vastgoed de invoeging van het werk van 

de voormalige transitiemanager nog niet heeft geleid tot personele invulling. In de huidige situatie 

werken er 9 mannen en 8 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), uit 

op 16,1 FTE.   

De raad van Commissarissen is compleet. Wel loopt van één commissaris de eerste zittingstermijn af. 
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5.2Functiewaardering 

In 2012 zijn alle functieomschrijvingen geactualiseerd en opnieuw gewaardeerd. Omdat al een tijd 

speelt dat het functiehandboek zal worden vernieuwd hebben we gewacht met een nieuwe 

actualisatie. Op dit moment is de verwachting dat in december 2021 de vernieuwing van het 

handboek zal zijn afgerond. In de afgelopen jaren zijn werkzaamheden veranderd en/of verschoven 

in de organisatie, voldoende reden voor ons om er nu voor te kiezen om de functies opnieuw te 

beoordelen en door een externe partij te laten waarderen.   

 

5.3 Integriteit 

 Als corporatie onderschrijven we de Governancecode Woningcorporaties 2020. Een belangrijk 

grondbeginsel van deze code is integriteit, het integer handelen van een ieder die werkzaam is in 

en/of voor Vryleve. 

Om dit onderwerp levend en bespreekbaar te houden zal er, net als in het verleden geregeld is 

gebeurd, voor alle medewerkers een activiteit georganiseerd worden.   

 

5.4 Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers, dus ook voor Vryleve. 

Onderwerpen die hier een onderdeel van uitmaken zijn o.a.: 

• Beleid duurzame inzetbaarheid 

• De werkplek 

• Werkdruk 

• Bedrijfshulpverlening 

• Gevaarlijke stoffen 

• Arbeidsmiddelen  

Op onderdelen is er al veel gebeurd in de afgelopen paar jaar. Het is voor 2022 de  doelstelling om 

alle onderdelen af te ronden en de continuering daarvan ook te borgen in de organisatie. Doelstelling 

is om dit te realiseren m.b.v. een in het leven te roepen werkgroep, die bestaat uit medewerkers van 

de verschillend afdelingen.. 

 

5.5 Visitatie 

Eens in de vier jaar dient Vryleve conform de geldende regelgeving gevisiteerd worden. Dit gebeurd 

door een daartoe erkend bureau. Deze periodieke visitatie moet in 2022 plaatsvinden en zijn 

afgerond. 

Omdat dit de nodige tijd aan voorbereiding vraagt is het offertetraject om te komen tot de opdracht 

aan een bureau in 2021 uitgevoerd en is de opdracht daadwerkelijk verstrekt.  
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6. Risicomanagement 
Op basis van de risico’s zoals deze waren vastgesteld voor 2021 en de evaluatie daarvan hebben we 

vastgesteld dat de risico’s waarover in 2022 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 

 
Naast deze specifieke onderdelen zal in de rapportages ook aandacht besteed worden aan de in dit 
jaarplan benoemde activiteiten, lopende investeringsprojecten, operationele activiteiten en 
actualiteiten.     

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. 

Het feit dat de Rabobank in 2019 heeft 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. 

Op basis van de uitspraak in 2021 is vastgesteld dat hoger beroep wordt aangetekend. Het proces 

daartoe en wat dit betekent voor onze opstelling inzake de derivaten wordt nauwlettend gevolgd. 

De derivaten blijven ook in 2021 onderdeel uitmaken van de rapportage “risicomanagement”.   
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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. 

 

6.3 Verkooprisico’s   

Voor de komende jaren hebben we een beperkt verkoopprogramma opgenomen. Voor de jaren 

2022 en 2023 houden we rekening met de verkoop van 2 woningen per jaar om zittende huurders de 

kans te geven een ‘goedkope’ koopwoning aan te schaffen.  De jaren daarna gaan we uit van 4 

verkopen 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 
Sinds maart 2020 toen we geconfronteerd werden met stevige ‘corona-maatregelen’ is het werken 

anders geworden. Hier hebben we veel van geleerd. Zo hebben we vastgesteld dat het thuiswerken 

goed mogelijk was onder andere doordat bijna alle informatie die we nodig hebben digitaal 

beschikbaar is. Informatie die ook betrouwbaar is, want alleen dan gaat “Feiten liegen niet” op. 

Ook in 2022 zullen we, zoals het er nu naar uitziet, nog duidelijk te maken hebben met corona-

effecten. De mate waarin deze een nadelig effect hebben op de uitvoering van onze plannen zullen 

we ervaren. Op dit moment verwachten we dat de meeste  van onze doelstellingen verwezenlijkt 

moeten kunnen worden. 

Kijkend naar een overzicht van de benoemde activiteiten concludeer ik dat het best ambitieus is. Dat 

we beleidsmatig veel wat al in ons hoofd zit beter willen delen binnen onze organisatie en met 

stakeholders door het aan het papier toe te vertrouwen. Daarnaast hoop ik echt dat het lukt om een 

bijdrage te leveren aan het verkleinen van de woningnood.    

Los van deze activiteiten 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. 

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. gelukkig 

zijn in 2021 de meeste overleggen weer goed opgestart. In 2022 gaan we erop letten dat we de 

verbinding blijven zoeken met die organisatie waarmee de overlegmogelijkheden beperkt geworden 

zijn. 

Feiten zijn belangrijk als het gaat om te komen tot weloverwogen besluiten, maar we moeten niet 
vergeten dat elk besluit wat wordt genomen, alles wat we doen vanuit Vryleve als doel heeft dat 
onze bewoners een goed huis hebben en een fijne omgeving om te wonen. Naast de feiten is het dus 
ook heel belangrijk in contact te blijven staan met onze bewoners, te weten wat zij belangrijk vinden!   
 
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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Gegevens woningbezit

- Verhuureenheden Sociaal 1.441       1.452       1.484       1.487       1.498       1.495       1.491       1.488       1.483       1.479       1.477       

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

Totaal woningen 1.472       1.483       1.515       1.519       1.530       1.527       1.523       1.520       1.515       1.511       1.508       

- Overige Vhe's Winkels 3              3              3              3              3              3              3              3              3              3              3              

Bedrijfspanden 3              3              3              1              1              1              1              1              1              1              1              

Garages 110          110          110          110          110          110          110          110          110          110          110          

Totaal vhe's 1.588      1.599      1.631      1.633      1.644      1.641      1.637      1.634      1.629      1.625      1.622      

Veranderingen Vhe bezit:

- Aantal opgeleverd/in exploitatie genomen -               13            45            7              15            -               -               -               -               -               -               

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

- Aantal verkocht 4              2              2              4              4              4              4              4              4              4              4              

- Aantal gesloopt en overig -               -               -11           -2             -               -               -               -               -1             -               -               

- Woningen en woongebouwen -4            11           32           2             11           -3            -4            -3            -5            -4            -3            

Het verhuren van woningen

- Huuropbrengst woningen (x € 1.000,-) 10.571     10.781     11.189     11.479     11.711     11.919     12.079     12.283     12.511     12.728     12.955     

- Huuropbrengst per VHE per mnd  (€) 598          606          615          630          638          650          661          673          688          702          716          

- Huurverhoging in % 0,00% 1,80% 1,60% 1,50% 1,40% 1,40% 1,40% 2,00% 1,80% 1,80% 1,80%

- Mutatiegraad bestaande woningen 11,38       11,0         10,6         11,0         10,8         11,2         10,9         10,9         10,4         11,3         11,1         

- Aantal mutaties bestaand bezit 129          134          141          142          138          141          137          140          146          134          136          

- Huurderving in % v/d jaarhuur 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Marktwaarde per VHE 127.369   129.414   131.725   133.457   135.393   137.422   140.219   143.017   145.918   148.750   151.655   

- Rentelasten per VHE  (€) 1.387       1.340       1.320       1.334       1.373       1.349       1.421       1.394       1.390       1.346       1.357       

- Bedrijfsresultaat per VHE  (€) 3.340       2.854       3.572       4.037       4.239       4.236       3.368       3.870       3.753       4.215       4.213       

- Totaal Onderhoud per VHE (€)        1.496        2.110        1.573        1.349        1.170        1.376        2.356        1.899        2.143        1.801        1.972 

- Onderhoud per VHE (gemiddeld)        1.496        1.803        1.726        1.632        1.539        1.512        1.633        1.666        1.719        1.727        1.749 

- Totaal variabele lasten per VHE (€)        1.084           959           639           631           664           612           818           750           788           759           724 

- Belastingen en vaste lasten VHE (€)        1.420        1.386        1.659        1.680        1.733        1.776        1.621        1.757        1.776        1.874        1.901 

- Belastingen in aantal maandhuren            2,4            2,3            2,7            2,7            2,7            2,7            2,5            2,6            2,6            2,7            2,7 

- Restant gemiddelde levensduur (jaren) 36,0         

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Parameters WSW

- Interest Coverage Ratio (norm > 1,4) 2,20         2,09         2,37         2,58         2,65         2,72         2,04         2,27         2,21         2,50         2,55         

- Loan to Value (norm < 0,85) 0,55         0,54         0,53         0,52         0,50         0,48         0,47         0,45         0,44         0,42         0,40         

- Solvabiliteit (EV/TV) (norm > 15%) 63,7% 64,4% 64,2% 65,3% 66,9% 68,5% 69,6% 71,2% 72,3% 74,1% 75,7%

- Dekkingsratio (norm < 70%) 37,4% 36,5% 36,2% 35,0% 33,2% 31,4% 30,3% 28,5% 27,4% 25,5% 24,0%

Vermogensontwikkeling

- Eigen vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 127.678   131.732   134.328   138.266   143.918   149.067   153.899   159.501   164.972   171.169   177.408   

- Vreemd vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 72.849     72.789     74.889     73.419     71.217     68.431     67.270     64.395     63.113     59.786     57.091     

- Totaal vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 200.527   204.521   209.217   211.685   215.135   217.498   221.169   223.896   228.085   230.955   234.499   

- Schuld per vhe (€) 47.651 47.238 47.625 46.700 44.900 43.190 42.478 40.746 40.040 37.977 36.347

- Beleidswaarde 133.232       135.053       140.086       140.456       142.108       141.922       142.371       142.901       143.189       143.583       144.003       

Parameters resultaat

- Jaarresultaat -7.138      4.054       2.596       3.938       5.652       5.149       4.832       5.602       5.471       6.197       6.239       

- Resultaat - ongerealiseerde herwaardering 2.303       1.437       2.175       2.885       3.094       3.110       1.950       2.586       2.416       3.070       3.041       

- Rentelasten 2.046       1.992       2.005       2.031       2.105       2.065       2.169       2.123       2.111       2.038       2.050       

- Rentabiliteit eigen vermogen voor belasting 1,8% 1,1% 1,6% 2,1% 2,1% 2,1% 1,3% 1,6% 1,5% 1,8% 1,7%

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


