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Voorwoord 

1.1 Inleiding 
Het werken vanuit de nieuwe regelgeving wordt steeds duidelijker en het lijkt erop dat de snelheid 

waarin nog aanpassingen plaatsvinden op deze regelgeving aan het afnemen is. De Autoriteit 

Woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn serieus aan het 

kijken of door meer afstemming de informatiedruk voor de corporatie in ieder geval niet gaat 

toenemen de komende jaren.  Mooie doelstellingen en we hopen dat ze ook gaan uitkomen. 

Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuw gemeente Zevenaar een feit. Ten tijde van het opstellen 

van dit toekomstperspectief moeten de verkiezingen nog plaatsvinden en is het dus nog onduidelijk 

op welke wijze  de gemeenteraad ingevuld zal worden. Lokale partijen zijn met elkaar gefuseerd, 

landelijke partijen als VVD en SP kunnen nu ook stemmen krijgen uit de zes dorpen.  Wat deze 

ontwikkelingen gaan betekenen voor de uitslag durft niemand iets over te zeggen. Wij hopen dat één 

van de eerste acties van de nieuwe gemeenteraad  zal zijn het vaststellen van de woonvisie die eind 

2017 in concept afgerond moet zijn. 

Ondanks alle veranderingen in de afgelopen jaren is het Vryleve gelukt om te doen wat gedaan 

moest worden, is de organisatie steviger geworden en hebben we de governance goed op orde. 

Zoals blijkt uit de brief van de AW naar aanleiding van de uitgevoerde governance-inspectie. 

Met ons strakke financieel beleid is onze financiële positie weer verder versterkt en zullen we de met 

de AW gemaakte afspraak voor 2021 zeker weten te realiseren. Deze afspraak betekent wel dat we 

waarschijnlijk, ondanks onze  kasoverschotten, nog tot na 2021 moeten wachten met het feitelijk 

starten van het transitietraject van ons huidig bezit om in 2050 alleen nog te beschikken over 

energie-neutrale en gas-loze woningen.   

 

1.2 Visie 

Vryleve gaat in Rijnwaarden voor het behoud van de eigenheid van 

de dorpen en het versterken van het geheel!  

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

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

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

ons in voor een optimaal woon- en leefklimaat. Wij gaan er van uit dat de nieuwe gemeente onze  

visie deelt. Wij zullen deze visie ook als uitgangspunt hanteren bij de te maken prestatieafspraken 

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

Door het verdwijnen van Rijnwaarden moet onze visie wel tekstueel aangepast worden. Dit betekent 

dat onze visie vanaf 1 januari 2018 zal zijn: 

  Vryleve gaat op het Gelders Eiland  voor het behoud van de 

eigenheid van de zes dorpen en het versterken van het geheel!  
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1.3 Missie 

 Vryleve zorgt ook in de toekomst voor voldoende, doelmatige  en 

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

(willen) wonen.  

Deze missie kunnen we niet zelfstandig verwezenlijken. Dit kan alleen lukken in goed samenspel met 

de gemeente en de HBV. Als de wijze waarop in 2017 is gewerkt aan het maken van 

prestatieafspraken een voorbode is van de toekomstige samenwerking dan hebben we daar 

vertrouwen in. 

Met elkaar delen we in ieder geval het standpunt dat op het Gelders Eiland behoefte is aan 

Habhuizen. Enerzijds voldoet deze uitstekend aan de vraag en anderzijds kan het ook (en dat geld 

voor heel Zevenaar) uitstekend dienen om de spanning tussen extra woningen op de wat kortere 

termijn en verwachte krimp op de langere termijn op te lossen. 

De gemeente heeft, mede ingegeven door de opdracht vanuit de provincie, een kleinere 

bouwcapaciteit  verstrekt voor de realisatie van sociale huurwoningen dan de toekomstige 

woningbehoefte op het Gelders Eiland is, zoals Vryleve deze heeft bepaald in haar Strategisch 

Vastgoed Beleid (SVB).  Hiermee komt een goede uitvoering van de missie onder druk te staan en zal 

dit een belangrijk gespreksonderwerp gaan worden tussen de gemeente, Vryleve en de HBV. 

 

1.4 Wat gaan we doen? 
Zoals gemeld in ons ondernemingsplan ‘Samen Verder” willen we in de jaren 2018 en 2019: 

 zorgen voor voldoende, bij de vraag passende woningen 

 benodigde woonfaciliteiten handhaven en waar gewenst uitbreiden 

 de goede kwaliteit van ons bezit handhaven 

 ons inzetten voor de verbetering van de woonomgeving 

Op dit moment zijn we 21 woningen aan het realiseren in Lobith. De oplevering daarvan zal in de 

eerste maanden van 2018 plaatsvinden. Daarnaast hopen en verwachten we, met medewerking van 

de gemeente, in 2018 nog een tweetal nieuwbouwprojecten te realiseren . Als dit lukt voegen we  64 

woningen toe. Rekening houdende met de noodzakelijke verkoop van 12 woningen neemt dus het 

aantal sociale woningen de komende twee jaar met 52 toe. Hiermee halen we nog lang niet de 

opgave van 160 extra woningen in 2025.   

Het langer thuis wonen als gevolg van de veranderingen in de zorg heeft tot nu toe nog niet geleid 

tot extra vragen om aanpassingen aan de woningen. Deze vragen gaan natuurlijk wel komen. Om 

hierop goed voorbereid te zijn gaan we in overleg met zowel zorgpartijen (zowel intra- als 

extramuraal) als klantvertegenwoordigers om met elkaar te onderzoeken/bepalen wat de beste 

gezamenlijk aanpak is om onze huurders een optimale combinatie te geven van wonen en zorg. 
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Eind 2017 hebben we ons SVB geactualiseerd. Een actualisatie die nodig was omdat we ons 

onderhoudsbeleid hebben aangepast, door inspecties een veel beter inzicht hebben gekregen van de 

kwaliteit van onze woningen en elementen als huurbeleid geen onderdeel uitmaakten van ons SVB. 

Daarnaast was deze actualisatie nodig om een goede basis te hebben voor de volgende uitdaging die 

op ons staat te wachten. Namelijk de transitie van ons huidig bezit naar energieloos en energie-

neutraal in 2050. De wijze waarop we dit willen we bereiken zowel qua aanpak als qua planning  

gaan we in 2018 bepalen en verwerken in ons SVB. 

Goed wonen wordt niet alleen bepaald door de woning zelf, maar zeker ook door de directe 

woonomgeving. In de afgelopen jaren hebben we zeker al aanzetten gedaan om hier aandacht aan te 

geven. Enkele gemeenschappelijke tuinen zijn opgeknapt, op sommige plekken is verlichting bij een 

achterpad aangebracht en we hebben in Spijk een achterpad geheel vernieuwd. De komende jaren 

willen we dit meer gestructureerd aanpakken. Op basis van een inventarisatie  prioriteiten stellen en 

deze opnemen in de  meerjarenbegroting. 

 

1.5 Hoe gaan we dit doen? 
Zoals aangegeven in het ondernemingsplan vervolgen we onze koers. De weg die we zijn ingeslagen 

wordt gewaardeerd. Dit betekent dat we dicht bij de klant willen staan, flexibel zijn in het zoeken 

naar oplossingen, open staan voor initiatieven en daarin graag meedenken. Wij beseffen dat onze 

klant maatwerk wil, gehoord wil worden, maar ook beseft dat niet alles kan. 

Belangrijk hierbij zijn/is: 

 goedlopende primaire processen 

 een goede financiële positie 

 samenwerking 

 een goede communicatie 

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

beginsel verlopen de processen goed. We hebben geen leegstand en de inschrijving bij nieuwbouw 

laat zien dat er een grote vraag is.   De interactie  tussen de afdelingen verloopt goed. Ook zijn we 

met elkaar in staat om rapportages snel beschikbaar te hebben en het jaarwerk tijdig op te leveren.   

Onze financiële positie is goed. Het denken vanuit onze doelstelling, betaalbare woningen aan 

kunnen bieden voor mensen met lagere inkomens, is steeds meer een vanzelfsprekendheid. De 

voorliggende meerjarenbegroting laat zien dat we ondanks ons investeringsprogramma in 2021 

voldoen aan de norm van maximaal 45 K aan vreemd vermogen per Vhe. Wat niet zichtbaar is dat 

deze norm ons wel beperkt heeft in de uitvoering van werkzaamheden. Door duidelijke prioritering 

hebben we bijvoorbeeld diverse maatregelen ter verbetering van de woonomgeving op een langere 

termijn moeten schuiven 

Alleen door samenwerking kunnen we realiseren wat we willen. Alleen hierdoor kunnen we o.a.: 
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 op een effectieve wijze procedures doorlopen voor het realiseren van nieuwbouw 

 komen tot prestatieafspraken 

 ons beter voorbereiden op aanpassingen aan de woning vanuit de zorgbehoefte. 

Goede communicatie is het smeermiddel van de organisatie. Uit de diverse enquêtes blijkt dat onze 

klanten in zijn algemeen zeer tevreden zijn over de wijze waarop we met hen communiceren en hen 

informeren. Wel is het belangrijk om hierop scherp te blijven door aan dit onderwerp geregeld 

aandacht te geven. Voorbeelden te bespreken waar het beter kon.    

 

1.6 Met wie gaan we dit doen? 
‘We’ is de organisatie Vryleve.  We hebben nu met de uitbreiding van 1 FTE bij de afdeling Vastgoed 

Diensten een goede verhouding gevonden in het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van de omvang 

van ons bezit en de geplande activiteiten. Een verhouding die nog beter gaat worden als gevolg van 

de beoogde uitbreiding van ons bezit. Bij personeelsmutaties zullen we per situatie beoordelen wat 

de consequenties zijn. 

De samenwerking tussen gemeente, Vryleve en ook de HBV is essentieel als we kijken naar de 

Woningwet.  Voor de leefbaarheid in de dorpen kan wat ons betreft hier ook de dorpsraden aan 

worden toegevoegd. Wij zijn tevreden over de wijze waarop de samenwerking met en tussen deze 

partijen steeds meer gestalte krijgt. Onderwerpen als nieuwbouw en verbetering leefomgeving 

horen in dit overleg zeker thuis. We zijn en blijven ook in overleg met de zorginstellingen, die op 

verschillende niveaus zorg verlenen aan onze huurders.  

De samenwerking met onze collegae-corporaties wordt ook steeds belangrijker. Dit geldt zeker voor 

de corporaties Baston en Plavei die met ons actief zijn in de gemeente Zevenaar. Maar ook voor de 

andere corporaties waar we in kleiner en groter verband mee samenwerken. Kennis delen, 

inkoopvoordelen en gezamenlijke aanpak bij het totstandkoming van nieuwe regelgeving zoals de 

huisvestingsverordening kunnen worden gerealiseerd bij een goede samenwerking. 
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1. Inleiding 
De implementatie van de Woningwet is afgerond, de fusie tussen de gemeenten Rijnwaarden en 

Zevenaar is een feit. De nieuwe omgeving is gevormd. Een omgeving met nog zeker onbekende 

gebieden, waar ook nog veel ontwikkeld moet worden.  

Gebieden die we in 2018 gaan ontdekken. Hoe gaat de ontwikkeling/invulling van de 

samenwerkingsvormen met de nieuwe gemeente eruit zien? Op welke wijze gaan de drie corporaties 

in Zevenaar met elkaar de volkshuisvestelijke opgave aanpakken? Natuurlijk hebben we hier wel 

beelden bij, opgedaan uit de ervaringen met bijvoorbeeld de te maken prestatieafspraken in 2017. 

Wij hebben de verwachting dat we een goede constructieve samenwerking kunnen realiseren. Onze 

doelstellingen zijn tenslotte hetzelfde!  

Naast het realiseren van een goede samenwerking hebben we voor het jaar 2018 nog een viertal 

speerpunten: 

 Het realiseren van nieuwbouw; 

 Het maken van een plan van aanpak voor de transitie-opgave van ons huidig bezit; 

 Het gaan voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 Ons voorbereiden op de vraag naar woningaanpassingen als gevolg van de veranderingen n 

de zorg.  

Deze vier speerpunten zullen nadrukkelijk terug komen in dit jaarplan 2018 en zullen veel van de 

beschikbare capaciteit van de organisatie vragen. Want naast de aandacht voor deze vier 

speerpunten moeten de normale activiteiten wel doorgaan.  

Het verhuren van onze woningen met een zo laag mogelijke huurderving, het streven naar minimale 

huurachterstanden, het snel uitvoeren van reparatieverzoeken gaat gewoon door. En ook in deze 

processen blijven we werken aan mogelijke kleine verbeteringen. Verbeteringen die vaak liggen in de 

communicatieve-sfeer.   

Begrijpelijk communiceren over wat wel, maar ook wat niet kan is ontzettend belangrijk. Duidelijke 

uitleg over door de regelgeving ingewikkeld gemaakte zaken is daar een onderdeel van. Een goed 

leesbaar en te begrijpen jaarplan is daar in de jaarcyclus een belangrijk startpunt voor.  Na het lezen 

van dit jaarplan weet u wat Woonstichting Vryleve in  2018 gaat ondernemen. Via onze site houden 

we u op de hoogte van de voortgang en bieden we u de gelegenheid om contact met ons op te 

nemen als u vragen en/of opmerkingen heeft.  

Woonstichting  Vryleve  zet haar beleid voort. Vanuit een gezonde financiële basis werken voor 

betaalbare huren en een goede leefomgeving. Wij hopen dat we samen met onze huurders en 

betrokken partijen  iets moois kunnen maken van onze ‘nieuwe omgeving’! 

Lobith, 
29 november 2017 
 
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’ in ons bezit komen in principe niet aan de orde in dit jaarplan. Alleen indien we aan een 

bepaald onderdeel extra aandacht willen besteden in 2018 zal deze benoemd worden.  

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

rapportages ook aandacht zijn voor onze operationele activiteiten. Hierdoor zijn we in staat om tijdig 

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

 

2.1 Huurbeleid 

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

waarbij ook nog de mogelijkheid is om inkomens boven € 40.349,- een extra inkomensafhankelijke 

huurverhoging te geven.  

Vorig jaar hebben alle woningen een individuele huurverhoging gehad. Dat zal in 2018 ook het geval 

zijn. Vryleve streeft ernaar om een gemiddelde huurverhoging van 0,2 % onder het nog vast te 

stellen inflatiepercentage te realiseren. 

 

  

 

Sinds 2016 hanteren wij een huurprijsbeleid dat uitgaat van een vergelijkbare prijs 

kwaliteitverhouding van onze woningen. Uitgangspunt is dat onze woningen een gemiddelde 

puntprijs hebben van nu ca € 3,60. We hebben gemerkt dat duurzaamheidsmaatregelen een grote 

invloed hebben op de puntenwaardering. Dit heeft tot gevolg dat woningen met een hoog 

energielabel (of energie-neutrale woningen) naar verhouding een lage puntprijs kennen. Dit geeft 

een vertekend beeld.  

 

In 2018 willen we onderzoeken wat een betere methode van vergelijken is om alsnog een 

vergelijkbare prijs-kwaliteitsverhouding te bereiken van ons woningbezit en een eenduidige lijn vast 

te kunnen houden.  

 

 

 

2.2. Nieuwbouw 

In 2017 zijn de eerste nieuwbouwwoningen aan de Graaf Ottoweg geadverteerd op onze website. In 

2018 worden ze verhuurd, net als de overige nieuwbouwwoningen aan de Graaf Reinaldstraat. Als er 

in 2018 nog meer nieuwbouwwoningen gebouwd worden in Herwen en/ of Tolkamer, zal 

Woondiensten hier ook tijdig informatieboekjes van maken en de woningen tijdig adverteren zodat 

nieuwe huurders geworven kunnen worden.   

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

2.1.1 Gemiddelde huurverhoging van 0,2 % onder inflatie realiseren   

2.1.2 Onderzoek naar een nieuwe methode van prijs/kwaliteitsbepaling 
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2.3 Huisvesten statushouders 

Gemeente Rijnwaarden staat ver in de vooruit stand wat betreft het huisvesten van statushouders.  

Dit heeft vooral te maken met het huisvesten van statushouders in de Bereboot en de Pastorie. 

Er zijn in 2016 en 2017 statushouders gehuisvest in de Bereboot die nog definitief elders een 

woonbestemming moeten vinden. Daarnaast hebben we de reguliere lijst van de taakstelling. Ook 

deze statushouders moeten gehuisvest worden. Het aantal statushouders dat via de reguliere lijst 

gekoppeld wordt aan de (voormalige) gemeente Rijnwaarden is niet erg hoog omdat we zo ver in de 

vooruit stand staan. Op dit moment is nog onduidelijk wat dit gaat betekenen voor de nieuwe 

gemeente Zevenaar en op welke wijze dit wordt verdeeld over de drie corporaties. Door de lagere 

toestroom van statushouders is het uitgangspunt dat Vryleve circa 1 woning per 2-3 maanden 

beschikbaar stelt voor de taakstelling.  

 

 

 

 

In 2018 is de fusie tussen de gemeente Zevenaar en Rijnwaarden een feit. Hierdoor verandert de 

samenwerking met vluchtelingenwerk en de gemeente. Afgelopen jaar hadden wij een prettige 

samenwerking met deze partijen omtrent de taakstelling. Wij gaan ons inzetten om het in de nieuwe 

gemeente ook weer zo goed voor elkaar te krijgen. 

 

 

 

  

2.4 Directe leefomgeving 

Ondanks het feit dat we geen echte leegstand kennen is het belangrijk om te zorgen dat de directe 

leefomgeving ook op orde is. Deze speelt een belangrijke rol bij het maken van de keuze een woning 

al dan niet te aanvaarden. De werkzaamheden die we op dit vlak uitvoeren gebeuren altijd in nauw 

overleg met betrokken huurders. 

2.4.1 Tuin Jan van Kleefstraat 
In 2017 hebben we niet alle gewenste tuinwerkzaamheden uit kunnen voeren. In 2018 wordt het 
tuinonderhoud door een andere hovenier gedaan en hopen we onderstaande uit te voeren:  

 perkje aan achterzijde opnieuw inrichting met bloeiende struiken; 

 huidig bankje opnieuw schilderen; 

 

2.4.2 Dorpsdijk 
In 2017 hadden we de vloerbedekking aan de Dorpsdijk in Lobith willen vervangen. De kosten waren 

echter aanzienlijk hoger dan gebudgetteerd. Bovendien hebben we kritisch gekeken naar het type 

vloerbedekking en de akoestiek in het gebouw. Er zijn twee stoffeerders geweest die ons hierin 

advies gegeven hebben.  We weten nu welke vloerbedekking in 2018 gelegd wordt. 

 

2.3.1 Huisvesten van statushouders uit de Bereboot en van de reguliere taakstelling. 

2.3.2 Samenwerking met gemeente en vluchtelingenwerk optimaal houden, ook na de fusie. 
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De bergingsgang beneden in het gebouw is erg donker. We willen graag het plafond in een lichte 

kleur schilderen waardoor het geheel wat lichter en frisser wordt.  

 

2.4.3 Tuin Vaargeul/De Raai 
Vryleve heeft een groenstrook achter de woning aan De 

Vaargeul. Dit stukje hoort niet bij de woningen. Het bestaat 

vooral uit grind c.q. keien, een aantal bomen en wat struiken. 

Het is niet erg onderhoudsvriendelijk en het onkruid is 

rijkelijk gegroeid afgelopen jaren. We zouden graag in 

overleg met omwonenden kijken naar een andere invulling 

van dit stukje grond.  

 

2.4.4 Rijnstraat  
De bewoners van dit appartementengebouw in Tolkamer gaan aan de achterzijde het gebouw 

binnen. De fietsenbergingen bevinden zich achter de garage. Wij zouden graag buiten een 

mogelijkheid creëren om fietsen te stallen. De ruimte aan de achterzijde van het gebouw geeft hier 

weinig mogelijkheden voor. Er zijn nl allemaal parkeerplaatsen van de gemeente.  

De linker bloembak kan verwijderd worden en hiervan kan een fietsstalling gemaakt worden. 

 
 

 

 
2.4.5 Achterpaden 
 

 

In 2017 is voor het eerst een achterpad volledig vernieuwd. De 

oude bestrating (tegels) is verwijderd en er is beton voor in de 

plaats gekomen. Door een ander type verharding heeft 

onkruid minder kans en is er in de toekomst minder 

onderhoud nodig. 

 

In 2018 willen we graag meer achterpaden vernieuwen. Er zal 

een prioriteitenlijstje gemaakt worden om te bepalen welke 

achterpad wanneer aan de beurt komt.  

 

 

 

2.4.6 Brandoefeningen 
Een belangrijk onderdeel van het ’goed wonen’ is het gevoel van veiligheid. Dit is één van de redenen 
dat we de achterpaden aanpakken bij de grondgebonden woningen.  Weten wat  te doen bij brand 
draagt in de appartementengebouwen zeker bij in het veiligheidsgevoel. Vandaar dat we de 
komende jaren in elk  appartementencomplex een brandoefening gaan organiseren. Het doel is om 

2.4.1 De werkzaamheden genoemd in 2.4.1 tot en met 2.4.4 ten behoeve van de leefomgeving 

uitvoeren  

2.4.5 Prioriteitenlijst achterpaden maken en conform uitvoeren 
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te kijken of bewoners weten hoe ze kunnen vluchten en om te kijken of er nog praktische 
verbeterpunten zijn in onze gebouwen wat betreft brandveiligheid. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 In 2018 maken we een planning en gaan we conform deze planning starten met de 
uitvoering. 
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3. Vastgoed 
In 2017 hebben we een belangrijke stap gezet met het vaststellen van ons onderhoudsbeleid. Dit 

beleid is een goede basis voor het goed onderhouden van ons bezit, zodat we daarmee één van onze 

primaire taken (het goed beheren van het sociaal vastgoed) geborgd weten. 

Daarnaast heeft ook een actualisatie van ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB)  plaatsgevonden. In 

dit beleid staan de strategische keuzes vermeld met betrekking tot o.a. de te realiseren nieuwbouw, 

het investeren in duurzaamheid en onze verkoopdoelstellingen. 

3.1 Nieuwbouw 

In ons SVB hebben we rekening gehouden met de beperkte nieuwbouwmogelijkheden die de 

gemeente ons biedt. Beperkt ten opzichte van de behoefte die we zelf inschatten op basis van de 

verschillende onderzoeken en beschikbare demografische gegevens. 

In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de nieuwbouwprojecten waarvan wij uitgaan dat die 

gerealiseerd/opgestart worden. 

 

3.1.1 Lobith,Graaf Reinaldstraat/Meermarkt 

De realisatie van dit project, bestaande uit 21 woningen is gestart in 2017. De eerste woningen zijn 

ook al aangeboden en toegewezen.    

De 21 woningen zijn opgebouwd uit 10 tussenwoningen en 8 hoekwoningen met platdak. De overige 

drie woningen hebben een kap en bestaat uit een blokje van 3.  

De basis-huurprijs van deze woningen 

varieert tussen € 520,= en € 535,00. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.1. Het afronden van het project Graaf Reinaldstraat 
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3.1.2 Tolkamer, Vierkenshof 

Dit project hadden we reeds in 2017 willen 

realiseren. Helaas is dit niet gelukt. Reden hiervoor 

waren divers.  

Op deze locatie willen we 25 Habhuizen realiseren. 

Woningen die heel goed passen bij de vraag en 

mee kunnen helpen de doorstroming vanuit de 

grotere ‘eengezinswoningen’ te realiseren.  

Ook past deze woning helemaal bij de 

doelstellingen van nieuwbouw zoals die is 

weergegeven in het huidige concept-woonvisie van de gemeente Rijnwaarden en bij de beelden die 

aan de orde geweest zijn tijdens de gesprekken rondom de prestatieafspraken. 

In ons SVB zijn we ervan uitgegaan dat we, ondanks de bezwaren van enkele buurtbewoners, het 

oorspronkelijke plan toch gaan realiseren in 2018 op deze locatie. Dit betekent wel dat over de te 

volgen procedures eerst nog goed overleg plaats moet vinden met de betrokken ambtenaren van de 

gemeente Zevenaar.  

 

 

3.1.3 Herwen, Antoniusstraat/Kosterijpad  

Dit project is ook al een bestaand project, waarbij de realisatie is vertraagd door zowel de perikelen 

rondom project Vierkenshof alsmede het feit dat dit project nog niet paste binnen het van 

toepassing zijnde stoplichtenmodel. In totaal zullen er 13 woningen aan de Antoniusstraat worden 

gerealiseerd, waarvan mogelijk enkele door de aannemer verkocht zullen worden.  In onze begroting 

gaan we hier echter niet van uit. Op het Kosterijpad komen er 5 woningen. 

Ook deze woningen zijn gericht op 

bewoning door ouderen en zullen een 

basishuurprijs kennen van ongeveer € 

500,=. 

We gaan ervan uit dat we dit project in 

2018 weten te realiseren. 

 

 

 

3.1.2 Realisatie van het project Vierkenshof  
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3.2 De Pannerd 

In 2017 heeft er uitvoerig overleg plaatsgevonden tussen zorginstelling Liemerije en Vryleve 

betreffende aanpassingen in- en aan het gebouw De Pannerd. Liemerije huurt een groot deel van dit 

gebouw ten behoeve van het leveren van intramurale zorg aan haar cliënten. 

Eind 2017 heeft Liemerije gemeld dat ze door omstandigheden haar oorspronkelijke plannen moet 

bijstellen. Op het moment van opstellen van dit jaarplan kunnen we de consequenties hiervan niet 

bepalen. Wel verwachten we dat in 2018 werkzaamheden aan De Pannerd gaan plaatsvinden. 

Hiervoor is ook een post opgenomen in de begroting. 

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

hierbij valt te denken aan: 

 

3.3 Duurzaamheid 

In het SVB is aangegeven op welke wijze we  bereiken dat in 2020 ons bezit gemiddeld label B heeft. 

De in het onderdeel’ Nieuwbouw’ genoemde drie projecten maken daar onderdeel vanuit. Een 

tweede activiteit in dit traject betreft het vervangen van cv-ketels. In 2018 zullen  47  ketels 

vervangen worden. 

 

 

Het derde onderdeel wat wordt genoemd in dit traject is het uitvoeren van verbeteringen tijdens 

planmatig onderhoud. Deze werkzaamheden zijn niet expliciet als duurzaamheidsmaatregelen 

zichtbaar gemaakt in de planmatige begroting. Voor 2018 hebben deze verbetering betrekking op: 

- isoleren van daken in verschillende complexen; 

- isoleren van betonvloeren in verschillende complexen  

 

 

 

 

 

3.1.3 Realisatie van het project in Herwen 

3.3.1 Het vervangen van  47  ketels 

3.3.2 Het uitvoeren van genoemde verbeteringen t.b.v. het realiseren van onze doelstelling  2020 

 

3.2. Uitvoeren van werkzaamheden aan De Pannerd 
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3.4 De transitie van ons woningbezit 

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

tussenstap naar het gas-loos en energie-neutraal zijn van ons bezit in 2050. Mede door de 

ontwikkeling van het Habhuis hebben we intussen al wel een beeld welke maatregelen aan onze 

woningen zou moeten gebeuren en op welke wijze we kunnen gaan zorgen voor de benodigde 

energie. Omdat ons uitgangspunt is dat het woonklimaat en de manier van bewonen van de 

huurders voorop moet staan hebben we nu de verwachting dat we meer aandacht gaan geven aan 

het opwekken van energie dan aan het vergaand isoleren van de woningen. 

 

Eind 2017 hopen we, als pilot, één van onze woningen al door middel van infrarood panelen te gaan 

vervangen. Hiermee doen we al kennis en ervaring op met betrekking tot het pakket van 

maatregelen dat we voor ogen hebben. 

In 2018 moeten wij een stappenplan opgesteld hebben op welke wijze we deze doelstelling voor 

2050 denken te gaan realiseren. In dit stappenplan moet inzicht gegeven worden in het concept waar 

we nu aan denken en de faseren van de aanpak van onze complexen tot 2050. Gezien de impact van 

dit plan op ons vastgoed gaan we ervan uit dat dit ook een actualisatie van het SVB tot gevolg zal 

hebben. 

 

 

 

3.5 Het aanpassen van onze woningen als gevolg van een zorgvraag 

De afgelopen jaren hebben we niet geconstateerd dat de veranderde regelgeving in de zorg leidde 

tot extra verzoeken tot zorg-gerelateerde aanpassingen in onze woningen. Op een gegeven moment 

gaan deze natuurlijk komen. Reden voor ons om contact op te nemen met zorginstellingen om 

gezamenlijk deze toekomstverwachting aan te pakken. Hoe zorgen we ervoor dat we onze woningen 

tijdig kunnen aanpassen aan de nieuw ontstane zorgbehoefte, zodat onze huurder zo lang mogelijk 

(met eventuele thuiszorg) in zijn woning  kan blijven wonen? 

Dat is de vraag waarop we met elkaar een antwoord willen vinden en daardoor weten welke 

aanpassingen aangebracht kunnen en moeten worden. 

 

  

3.6 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 huurders en de 

bekende middengroep de kans geven om een woning te kopen. Dit betekent dat we bij een verzoek 

tot koop van een huurder gaan onderzoeken of dit mogelijk is. Daarnaast bekijken we bij elke 

3.4.1. Het opstellen van een stappenplan voor onze transitie-opgave 

3.4.2. Het actualiseren van ons SVB 

3.5.1 Komen tot een plan van aanpak t.b.v. zorg gerelateerde aanpassingen 
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mutatie of de vrijkomende woning geschikt is om in de verkoop te doen. Doelstelling voor 2018 is het 

verkopen van 5 woningen. 

   

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

Dit betekent dat we actief proberen deze kavels te verkopen. We hebben in 2017 gemerkt dat de 

markt aan het aantrekken is, verschillende belangstellenden hebben zich gemeld en er zijn ook kavels 

verkocht. Rekening houdende met de belangstelling gaan we ervan uit dat we in 2018 drie kavels 

verkopen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Het verkopen van 5 woningen 

3.6.2 De verkoop van drie kavels 
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4. Financiën 
De meerjarenbegroting laat zien dat we met de door ons gemaakte keuzes in 2021 onze schuldenlast 

dusdanig hebben terug gebracht dat we voldoen aan de afspraak met de AW. Duidelijk is ook dat we 

gekozen hebben voor weinig marge. Dit betekent dat we in de komende jaren dus ook in 2018 net zo 

scherp blijven op de realisatie als de voorgaande jaren. 

Naast het goed volgen van de realisatie van de begroting staan er voor het jaar 2018 met betrekking 

tot financiën twee belangrijke onderwerpen op het programma die in beide gevallen te maken 

hebben met onze financiële positie op de langere termijn. 

4.1 Afwikkeling derivaten 

Vryleve heeft te maken met een swap die in 2008 is afgesloten en die een break-clausule kent in 

2023. Door deze clausule heeft de betrokken bank de mogelijkheid het contract in 2023 te 

beëindigen. Dit zou betekenen dat Vryleve op dat moment een naar verwachting aanzienlijk bedrag 

zou moeten betalen aan de bank. 

In de tweede helft van 2017 zijn er mogelijkheden ontstaan om voor een andere strategie te kiezen 

voor deze swap. Een voorbeeld is dat een andere bank de swap van ons overneemt en dat in plaats 

daarvan een lening wordt afgesloten. 

In 2018 zal onderzocht worden wat de gevolgen kunnen zijn van het handhaven van het huidige 

contract en welke alternatieve oplossingen beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

4.2 De transitie van ons woningbezit 

In 3.4 is reeds inhoudelijk ingegaan op de transitieopgave en het feit dat we in 2018 een plan van 

aanpak gaan opstellen. Dit plan van aanpak zal een belangrijke impact hebben op onze 

meerjarenbegroting en raakt ook meer aspecten dan alleen een ophoging van kosten. De 

consequenties voor de vennootschapsbelasting  en een veranderende leningenportefeuille zijn zo 

twee voorbeelden.  

 

 

 

4.3 Treasury jaarplan 

In het begrotingsgedeelte wordt uitvoerig stilgestaan bij wat de huidige inzichten zijn van wat in 2018 

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 

4.1 Het onderzoeken van de financiële  consequenties van de huidige swap en mogelijke 

alternatieven. 

4.2 Het onderzoeken en verwerken van de financiële en fiscale consequenties van het plan 

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

 er in 2018 voor 7,5 mio aan leningen aangetrokken wordt, waarvan reeds 6,0 mio is 

vastgelegd  

 er ongeveer 9,1 mio aan geborgde leningen wordt afgelost  

 de swap positie volledig wordt afgedekt door variabele leningen 
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5. Bedrijfsvoering 
We weten onze vrijkomende woningen vlot te verhuren, we voldoen aan de steeds grotere vraag aan 

informatieverstrekking van externe partijen en het procesmatig werken wordt ook steeds meer 

gemeengoed. De accountant  heeft na de uitgevoerde controles ook bijna geen opmerkingen als het 

gaat over de bedrijfsvoering. Deze is dus op orde.  

Het is zaak om deze op orde te houden. Dit betekent onder andere dat we tijdig in moeten spelen op 

veranderende regelgeving 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 

   

   
  

    

   
  

    Projectmanager  
 

  
  

Directieassistente 

Klant & Markt     0,9           0,7 

  
  

  
schoonmaaksters 1,2 

 
          

  

 
  

 
  

  
    

    
 

    
 

    

Woondiensten 
 

Vastgoed Diensten 
 

Financiële Diensten 

  2,9 
 

  5,7 
 

  3,3 

 

We beginnen het jaar 2018 als werkorganisatie met 18 personen, bestaande uit 9 mannen en 9 

vrouwen.  Het is de bedoeling dat de ingehuurde kracht bij vastgoed in de loop van 2018 in dienst zal 

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

Omgerekend in werkplekken van 36 uur komen we, exclusief de Raad van Commissarissen (RvC)  uit 

op 15,7. Rekening houdende met het feit dat hierin 1,2 schoonmaaksters zitten en 3 buitendienst 

medewerkers, mag gesteld worden dat het aantal FTE in een goede verhouding staat met het aantal 

verhuureenheden(1.565) wat we begin 2018 in bezit hebben.    

De RvC is behoorlijk vernieuwd. In 2017 zijn twee vacatures vervuld en is de aanzet gegeven tot het 

invullen van de vacature die per 1-1- 2018 ontstaat. Vanwege het vertrek van de voorzitter, die zijn 

twee termijnen erop heeft zitten. Dit betekent dat er ook een nieuwe voorzitter gekozen zal worden. 
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5.2 Kwetsbaarheid organisatie 

Met de formatie zoals deze in 5.1 is weergegeven zijn we in staat als organisatie ons werk naar 

behoren te doen, zelfs meer dan dat. In 2017 hebben we vastgesteld dat de omvang als zodanig niet 

leidt tot kwetsbaarheid voor de dagelijkse werkzaamheden. Op alle vlakken is er voldoende 

vervanging voor deze werkzaamheden beschikbaar. 

Wel is het zo dat in de komende 10 jaar zes van de negentien werkzame personen bij Vryleve op een 

pensioengerechtigde leeftijd zal zitten. Dit is de reden dat in 2018 een notitie opgesteld wordt 

waarin ingegaan wordt op diverse personele zaken met de mogelijke kwetsbaarheid van de 

organisatie als rode draad.  

 

 

5.3 Aanpak Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 gaat de AVG de huidige privacywetgeving vervangen. De AVG bevat regels voor het 

(automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat we gedwongen 

worden tot meer actie en maatregelen met betrekking tot het vastleggen van gegevens van 

bijvoorbeeld onze huurders. 

Gezien de hoeveelheid van gegevens die wij vragen en opslaan hebben we besloten hier een apart 

project van te maken. Een project dat er voor zorgt dat we tijdig voldoen aan de eisen van de AVG 

met betrekking tot de huidige opgeslagen gegevens. Daarnaast zal vanuit dit project  duidelijke 

richtlijnen komen welke informatie we in de toekomst vragen van onze klanten en de wijze waarop 

we met die gegevens zullen omgaan.   

 

 

5.4 Verbeteringen 

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

altijd positieve  reacties. Maar we zien nog steeds mogelijkheden tot verbetering.  

Als we klachten krijgen worden deze vaak veroorzaakt door  het gebrek aan goede communicatie. De 

communicatie, zowel in- als extern kan altijd beter. In 2018 zullen we nog alerter zijn op de 

communicatie met onze klant.  Een alertheid die we kunnen vergroten door dit onderwerp duidelijk 

op de agenda te zetten. Dat kan zijn op afdelingsniveau , maar ook organisatie breed.  

 

 

  

5.3.1 Het realiseren van het project AVG 

 

5.4.1 Communicatie op de agenda zetten 

5.2.1 Opstellen notitie ‘kwetsbaarheid van de organisatie’ 
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In 2017 hebben we op basis van cijfermateriaal geconstateerd dat het te vaak voor gekomen is dat 

bij nieuwe verhuringen binnen een maand een reparatieverzoek werd ingediend. Voor ons reden om 

hieraan een onderzoek te wijden. Dit onderzoek moet aangeven  of de constatering terecht is en 

indien nodig leiden tot een voorstel voor het nemen van maatregelen ter verbetering. 

 

 

Binnen de afdeling vastgoed zijn de afgelopen jaren al diverse verbeteringen doorgevoerd. Ook voor 

2018 ziet men nog op diverse vlakken mogelijkheden. De in gebruik zijnde bussen zijn langzamerhand 

aan vervanging toe en mogelijk vervangen kunnen worden door elektrische bussen. Dit is meteen 

een goede aanleiding om heel bewust te kijken naar de per medewerker benodigde gereedschap en 

de bus-inrichting. Dit leidt ook tot minder kilometers op- en neer rijden als gevolg van het halen van 

de juiste gereedschap of materiaal. Gelijktijdig zal onderzocht worden of dit een goed moment is om 

de onderhoudsmedewerkers vanuit huis met hun werk te laten beginnen. 

   

 

We hebben vastgesteld dat onze wijze van aanbesteden/opdrachtverstrekking niet meer strookt met 

ons vastgelegde beleid en regelgeving. Zoals niet ongebruikelijk loopt de regelgeving wat achter op 

de actualiteit. In 2017 hebben we, mede door de invoering van de nieuwe Woningwet, al veel 

beleid/regelgeving herschreven. In 2018 gaan we dit doen voor alles wat te maken heeft met het 

verstrekken van opdrachten, waarbij het aanbestedingsbeleid een belangrijk onderdeel is. 

 

   

 

 

Ten behoeve van het verkrijgen van een objectieve indruk van de staat van onderhoud van ons bezit 

gaan we aan een  externe organisatie  opdracht verstrekt geven om van een aantal complexen de 

conditie te meten. 

   

5.4.2. Het uitvoeren van onderzoek naar reparatieverzoeken bij nieuwe verhuringen 

5.4.3 Het aanschaffen en inrichten van de bussen ten behoeve van  de onderhoudsmedewerkers 

5.4.4 Het actualiseren van het beleid en bijbehorende regelgeving m.b.t. het verstrekken van 

opdrachten 

5.4.5 Opdracht verstrekken voor een conditiemeting van enkele complexen 
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6. Risicomanagement 
 

In dit jaarplan is ingezoomd op specifieke activiteiten die Vryleve naast haar dagelijkse /operationele 

activiteiten gaat uitvoeren.  Activiteiten waarvan we verwachten dat we die daadwerkelijk gaan 

uitvoeren, maar dat is natuurlijk geen zekerheid. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op zowel de 

risico’s die Vryleve loopt bij het al dan niet doorgaan van deze activiteiten alsmede op de 

ontwikkelingen van reeds bestaande risico’s. Het betreft hier risico’s waarop Vryleve invloed kan 

uitoefenen. 

De bestaande risico’s zijn vermeld in het jaarverslag 2016 ‘De echte werkelijkheid’ en hebben 

betrekking op: 

 De derivaten en de financiële consequenties daarvan; 

 De relatief hoge schuldenlast per woning 

 De consequenties van de scheiding wonen en zorg 

 

6.1 De derivaten 

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

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

variabele leningen. 

Los van de procedures die we voeren met betrekking tot de swap van 2008 gaan we zoals 

aangegeven in ‘4.1 Afwikkeling derivaten’ onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn van het 

handhaven van het huidige contract en welke alternatieve oplossingen beschikbaar zijn. 

6.2 De relatief hoge schuldenlast per woning  

We zijn een financieel gezonde corporatie met een positieve kasstroom. Dat kan wederom 

geconstateerd worden na het lezen van de meerjarenbegroting 2018 – 2027. Door de 

bouwactiviteiten in de periode 2005 -2010 is een behoorlijke schuldenlast opgebouwd die ruim 

uitkwam boven het gemiddelde van € 45.000 per woning wat het toenmalige CFV als wenselijk 

beschouwt. Met het toenmalige CFV (voorloper van de AW) is een verbeterplan afgesproken dat  

leidt tot een situatie dat eind 2021 we voldoen aan de norm. 

Bij elke wezenlijk besluit met financiële consequenties wordt aandacht gegeven aan de 

consequenties van dit besluit voor deze afspraak. In de financiële kengetallen is  te lezen dat met de 

uitvoering van het voorgestane beleid we deze norm ook daadwerkelijk weten te realiseren. 

6.3 De consequenties van scheiding wonen en zorg   

Al in het jaarverslag 2016 is gemeld dat dit risico voor ons verder beperkt is. temeer daar toen is 

gebleken dat vrijkomende appartementen eigenlijk zonder grote problemen rechtstreeks door ons te 

verhuren zijn. In 2018 gaan we met onze grootste zorg-huurder  Liemerije aan de slag om met elkaar 

te bespreken wat de ontwikkelingen in de zorg betekenen voor het gedeelte wat zij van ons huren in 

De Pannerd. Op deze wijze kunnen we met elkaar tijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.  
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6.4 Verkooprisico’s 

In 2018 hebben wij opbrengsten opgenomen gebaseerd op de verkoop van 5 woningen en drie 

kavels. Deze opbrengsten hebben we nodig om de door ons geplande activiteiten te realiseren in 

combinatie met het nakomen van de afspraak met de AW. Nu bestaat de mogelijkheid dat we deze 

verkoop niet weten te realiseren. 

Indien dit het geval is dan hebben we twee mogelijkheden om dit dusdanig op te vangen dat we 

alsnog voldoen aan de afspraak met de AW. De eerste mogelijkheid is de ingeplande 

onderhoudsactiviteiten, die met name te maken hebben met preventief onderhoud, anders te 

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

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

 

6.5 Vertraging in de realisatie van de nieuwbouw 

Dit is alleen een risico als de realisatie wel in de periode tot en met 2021 plaatsvindt, maar dat door 

een latere oplevering dan in 2018 we huuropbrengsten zullen missen. Dit gemis aan inkomsten 

kunnen we, indien nodig, op een zelfde wijze compenseren als genoemd in 6.4. 
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7. Slotwoord 
Het jaar 2018 wordt een jaar vol uitdagingen en belangrijke keuzes. We gaan goedkope nieuwbouw 

realiseren en een plan van aanpak opstellen voor de transitie van ons huidig bezig. We gaan een 

relatie opbouwen met  de politieke partijen, bestuur en medewerkers van de nieuwe gemeente 

Zevenaar 

Ook zien we nog steeds mogelijkheden om ons functioneren nog verder te verbeteren en zijn we in 

staat om met alle uitdagingen die we aanpakken ook te zorgen dat de jaarlijkse huurverhoging 

duidelijk ligt onder het wettelijk maximum. 

We weten dat we dit niet alleen hoeven te doen. Samenwerking wordt steeds belangrijker. We zijn 

dan ook blij met de goede contacten met de dorpsraden en met een HBV die steeds meer met ons 

meedenkt over het zoeken naar oplossingen en het ontwikkelen van nieuwe plannen. Voor ons is het 

ook van een grote toegevoegde waarde dat we  met zorginstellingen samen kunnen 

bespreken/onderzoeken op welke wijze onze bewoners optimaal kunnen wonen.   

Ook in 2018 zullen we laten zien dat we met elkaar een positieve bijdrage geven aan een goede 
woon- en leefklimaat op het Gelders Eiland! 
  
 
Dirk Hoogland 
Directeur-bestuurder 
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Meerjarenbegroting 2018 t/m 2027 
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8.1 Inleiding  
 

De meerjarenbegroting 2018 – 2027 staat niet op zich. Het is een begroting die gebaseerd is op onze 

missie : 

Vryleve zorgt ook in de toekomst voor voldoende, doelmatige  en betaalbare woningen in de 

huursector voor de mensen die in de dorpen (willen) wonen 

 en het daar aan afgeleide beleid. Een beleid welke is weergegeven in het ondernemingsplan “Samen 

verder”, het in 2017 geactualiseerde  Strategisch Voorraad Beleid (SVB) en andere beleidsnotities. 

zoals het financieel beleid en het onderhoudsbeleid. 

Naast dit beleid is ook de dagelijkse werkelijkheid een belangrijk basis voor de totstandkoming van 

de begroting. Een werkelijkheid die met name betrekking heeft op de operationele onderdelen. 

Hierbij kan gedacht worden aan personeelskosten, belastingen en afdrachten, reparatiekosten, 

rentekosten maar ook aan het aantal mutaties en de gemiddelde leegstand. 

De titel van het jaarplan 2018  “De nieuwe omgeving” geeft aan dat we de verwachting  hebben dat 

de veranderingen waar we mee te maken gaan krijgen beperkt zullen zijn.  Dat geldt niet alleen voor 

de volkshuisvestelijke regelgeving en de éénwording van de beide gemeentes, maar ook voor de 

financiële regelgeving en verantwoording. We verwachten dat de opzet en uitgangspunten van de 

voorliggende meerjarenbegroting de komende jaren niet gaan veranderen hetgeen een onderling 

vergelijk en dus het inzicht zal verbeteren. 

Bij de totstandkoming van deze meerjarenbegroting speelde de opdracht van de AW om in 2021 een 

gemiddelde schuldenlast van niet hoger dan € 45.000,= te realiseren een belangrijke rol. We 

moesten keuzes maken tussen doelmatig en betaalbaar. Aan de ene kant willen we graag de 

jaarlijkse huurverhoging beperken, maar aan de andere kant willen we ook ons onderhoud zo 

efficiënt mogelijk uitvoeren en maatregelen nemen om bijvoorbeeld de stook- en energiekosten van 

onze huurders te beperken. Deze keuzes hebben geleid tot een ingerekende huurverhoging die de 

komende jaren 0,2 % zal liggen onder het nu ingeschatte inflatiepercentage en oploopt van 1,2 % in 

2018 naar 1,4 % in 2021. Dit betekent wel voor de jaren 2019 – 2021 een verlaging van ongeveer 0,5 

% ten opzichte van de voorgaande meerjarenbegroting. De gemiddelde huurverhoging 2018 is gelijk 

gebleven. 

Na inzicht gegeven te hebben in de meerjarencijfers, wordt de jaarbegroting 2017, zijnde het eerste 

jaar van deze meerjarenbegroting gedetailleerd en uitvoeriger toegelicht weergegeven. Deze 

jaarbegroting vormt samen met het jaarplan 2017 het werkdocument voor het komend jaar.  
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8.2 Samenvatting 
 
In de komende hoofdstukken zullen een hoop cijfers en bijbehorende toelichting aan de orde komen. 
Cijfers waaraan conclusies verbonden kunnen worden. Voor degenen die niet zoveel zin hebben om 
alle cijfers te doorgronden beginnen we met de conclusies. Voor de geïnteresseerden kunnen deze 
conclusies helpen bij het verder lezen 
 
Een woningcorporatie is financieel een vrij eenvoudig bedrijf. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit 
huuropbrengsten (7.2.1) en de hoogte daarvan staat bij aanvang van een jaar al zo goed als vast. De 
belangrijkst uitgaven bestaan uit: 

7.2.2  Rentelasten 
7.2.3  Onderhoudskosten 
7.2.4  Personele lasten 
7.2.5  Heffingen (met de verhoging van de saneringssteunen het opleggen van de 

verhuurderheffing is dit een omvangrijke post geworden) 
          
 
8.2.1  Huren 
De huuropbrengsten stijgen in de komende tien jaar van 10,1 mio naar 12,0 mio. Een stijging die 
wordt veroorzaakt door de jaarlijkse huurverhoging , verlaging van huren indien nodig, een toename 
van ons bezit en in de huur doorbelaste investeringen  
Vryleve heeft in het afgelopen jaar de prijs/kwaliteit verhouding van het bezit bepaald. Als gevolg 
hiervan is gebleken dat een deel van het bezit (m.n. de appartementen)  een te hoge huur heeft. 
Wij willen de komende jaren geleidelijk aan deze verhouding in balans brengen. Als gevolg hiervan is 
jaarlijks rekening gehouden met een  verlaging van de huren bij harmonisatie. Vryleve wil de 
huurlasten van haar huurders matigen. Om deze reden is er voor de eerste vijf jaar een korting op de 
huurverhoging opgenomen ten opzichte van de inflatieverwachting van 0,2%. Daarnaast zijn er 
aanpassingen in de appartementgebouwen opgenomen die de hoogte van de servicekosten 
verlagen. 
In bijlage 2.1 kengetallen m.b.t. verhuur/bezit worden naast de ontwikkeling van de gemiddelde 
netto huurprijs per vhe nog meer interessante kengetallen gepresenteerd op vhe-niveau. 
 
8.2.2 Rentelasten 

De rentelasten zijn in het jaar 2018 ruim 25% van de huursom en zijn daarmee de hoogste 
kostenpost. Vryleve heeft veel langlopende schulden. Deze zijn met name veroorzaakt door de grote 
bouwstroom in de jaren 2005 -2009. Een bouwstroom die volledig met leningen is gefinancierd. Door 
geplande investeringen is de kasstroom in 2016 niet aangewend voor aflossing. Desondanks zijn de 
rentelasten met meer dan tien procent gedaald als gevolg van herfinancieringen tegen een lager 
percentage. Een belangrijke financiële doelstelling is het laten afnemen van deze langlopende 
schulden. Uit de geconsolideerde balans blijkt dat dit in de komende 10 jaar goed lukt. De schulden 
halveren met ongeveer 42 mio ,met als resultaat dat de rentelasten in 2027 met 1.0 mio zijn 
afgenomen ten opzichte van 2017. Verwerking van de transitie opgave in de begroting 2019 kan deze 
afname van de schuldenlast na het jaar 2021 sterk beïnvloeden. 
 
  
8.2.3 Onderhoudskosten 
De lasten onderhoud variëren tussen 1,2 mio en 1,9 mio. Deze fluctuatie wordt veroorzaakt door met 
name het planmatig onderhoud. We hebben de feitelijk in een jaar te verwachten uitgaven 
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opgenomen. Uit de nadere specificatie van het onderhoud blijkt de gemiddelde uitgaven per VHE € 
1.097,- te  zijn. 
In bijlage 2.6 is een specificatie van de onderhoudslasten opgenomen. 
 
8.2.4 Personele lasten 
Het personeelsbestand is in 2018 ten opzichte van 2017 met 1 fte toegenomen.  
Door natuurlijk verloop in de komende 10 jaar neemt het personeelsbestand met 14 % af. Omdat dit 
personeel betreft dat niet werkzaam is als overhead heeft dit met name  gevolgen voor het begrote 
kosten niveau maar niet voor de begrote kosten.  De personeelskosten nemen in 10 jaar  met 20,2 % 
toe. We zijn uitgegaan zijn van een jaarlijkse verhoging van conform inflatie voor  jaar  twee tot en 
met vijf en voor 2018 en de laatste vijf jaar 2%. 
 
8.2.5 De heffingen 
Door de intrede van de verhuurderheffing is dit een echt omvangrijke uitgavenpost geworden. Deze 
heffing bedraagt in 2017 € 915.000,-. In 2017 is de verhuurderheffing door de minister geëvalueerd 
waarbij de conclusie is dat hij gehandhaafd wordt. Het tarief loopt daarbij nog verder op tot en met 
0,59% van de WOZ waarde per jaar. We hebben  in alle jaren rekening gehouden met deze heffing 
verhoogd met een inflatie oplopend tot 2%.Daarnaast is voor de heffing van het jaar 2018 rekening 
gehouden met een verhoging van de WOZ waarde met 6% gemiddeld en daarna conform inflatie. 
Wij hebben de saneringssteun opgenomen voor de jaren 2018 t/m 2027 conform het scenario zoals 
dit door het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is 
voorgeschreven van 1% van de totale jaarhuur..  
Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt in totaal 1,1 mio euro. 
 
 
8.2.6 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed 
 
De markthuur, kosten en restwaarde zijn geïndexeerd volgens vastgestelde normen.  
Mede als gevolg hiervan neemt de  waarde van het vastgoed in exploitatie toe van 142 mio euro in 
2017 naar 175 mio euro in 2027 Van dit verschil  van 33 mio is 29 mio verantwoord in het resultaat 
van de jaren 2018 tot en met 2027. Het overige verschil van 4 mio is per saldo de waarde toename 
als gevolg van investeringen en desinvesteringen. 
 
8.2.8 Vennootschapsbelasting 
 
In 2015 is  een akkoord bereikt met de belastingdienst over de fiscale positie over de eerste jaren dat 
Vryleve belastingplichtig is. Inmiddels zijn definitieve aanslagen opgelegd tot en met het boekjaar 
2015. Vryleve gaat als gevolg van verrekenbare verliezen en afschrijvingen op onroerend goed in 
exploitatie naar verwachting met ingang van 2022 vennootschapsbelasting betalen. 
 
8.2.7 Conclusie 
 
Het doorgevoerde beleid resulteert in een normale stijging van de inkomsten en geringere stijging 
van de lasten in de komende 10 jaar. Dit betekent dat we door blijven bouwen aan een stevige 
financiële positie. Dat die positie intussen al solide is blijkt wel uit het feit dat we voldoen aan alle 
nieuwe normen van het WSW zijnde: 

 Interest Coverage Ratio die groeit van 1,94 % naar 3,21 % (min. norm WSW > 1,4%) 

 Debt Service Coverage Ratio die groeit van 1,28 naar 1,99 (min. norm WSW >  1,00) 

 Loan To Value ratio die daalt van 0,73 tot 0,38(max. norm WSW<  0,75) 
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 Solvabiliteit die groeit van 48,3 tot 74,8 (min. norm WSW > 20,0) 

 Dekkingsratio 49,4%, (min. norm WSW <50,00 %) 
 
De weergegeven normen staan gerangschikt naar volgorde van belangrijkheid. Naast deze volgorde 
hanteert het WSW ook een wegingsfactor voor deze normen om te komen tot een totaalbeeld. Deze 
wegingsfactor is voor ons onbekend. 
 
Voor het gedetailleerde verloop van de kengetallen verwijzen wij U naar bijlage 2.2 “financiële 
kengetallen”. 
De kengetallen zijn alleen berekend voor de individuele jaren. Het WSW neemt voor haar 
beoordeling het laagste kengetal van de drie gerapporteerde jaren (2014 t/m 2016) of de vijf 
toekomstige jaren (2017  t/m 2021). Hierbij wordt aan de individuele jaren nog een wegingsfactor 
toegekend waarbij de jaren die het minst ver weg zijn de zwaarste weging hebben. 
 
 In de vergelijking van de begroting 2018 is te lezen dat het jaarresultaat  licht daalt ten opzichte van 
de prognose 2017. Deze daling is met name het gevolg van de uitbreiding van de formatie met 1 fte 
en de toegenomen heffingen, verminderd met lagere rentelasten en hogere huurinkomsten. 
Voor de komende vijf jaar wordt 10% lager resultaat verwacht ten opzichte van de vorige begroting 
2017. Dit wordt veroorzaakt door uitgestelde nieuwbouw waardoor minder huurinkomsten, een 
lagere huurverhoging en hogere onderhoudskosten als gevolg van het opnemen van extra 
maatregelen in de correctieve en aanvullende sfeer. Deze maatregelen zullen in latere jaren tot 
verdergaande onderhoudsbesparingen leiden. 
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8.3 Balans 2017 t/m 2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prognose

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Daeb vastgoed in eigen exploitatie 136.448       144.959    147.200    149.186    152.906    155.091    158.895    161.169    163.399    165.959    168.316    

Niet Daeb vastgoed in eigen exploitatie 5.106           5.407        5.507        5.543        5.642        5.752        5.849        5.959        6.224        6.341        6.495        

Onroerende zaken verkocht

onder voorwaarden 1.311           1.096        966           966           836           836           706           706           506           506           506           

Vastgoed in ontwikkeling 5.929           2.417        2.334        2.334        1.908        1.825        1.681        1.599        1.599        1.599        1.516        

Onroerende zaken tdv exploitatie 792              828           755           706           625           670           582           546           491           484           431           

Totaal materiele vaste activa 149.586     154.707 156.762 158.735 161.917 164.174 167.713 169.979 172.219 174.889 177.264 

Financiele vaste activa

Belastinglatentie 7.960           7.227        6.391        5.449        4.445        3.375        3.057        2.749        2.446        2.173        1.911        

Leningen u/g 26                13             -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Totaal financiele vaste activa 7.986          7.240      6.391      5.449      4.445      3.375      3.057      2.749      2.446      2.173      1.911      

Vlottende Activa

Voorraden 330              116           63             63             63             63             63             63             63             63             63             

Vorderingen 258           656        242        241        273        273        297        255        286        317        346        

Liquide middelen 4.770         1.190      1.631      2.169      1.175      1.158      2.261      2.117      3.766      1.280      2.350      

Vlottende activa 5.358          1.962      1.936      2.473      1.511      1.494      2.621      2.435      4.115      1.660      2.759      

Totaal activa 162.930     163.909 165.089 166.657 167.873 169.043 173.391 175.163 178.780 178.722 181.934 

Passiva

Eigen vermogen

Reserve inzake herwaardering vastgoed70.585         72.239      73.905      75.406      77.341      78.927      80.883      82.625      84.207      86.116      87.791      

Overige reserve 3.291           6.453        7.521        11.152      14.478      18.454      22.549      26.654      31.148      35.647      41.211      

Resultaat boekjaar 4.816           2.734        5.132        5.261        5.562        6.051        5.847        6.076        6.408        7.239        7.014        

Totaal eigen vermogen 78.692       81.426    86.558    91.819    97.381    103.432 109.279 115.355 121.763 129.002 136.016 

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 72.619       72.794    64.660    62.514    55.560    62.192    51.983    50.964    48.236    44.496    44.245    

Verplichting woningen verkocht

onder voorwaarden 1.153         960        850        850        740        740        630        630        460        460        460        

Overige schulden 237           207        187        167        147        132        117        102        92          82          72          

Totaal langlopende schulden 74.009       73.961    65.697    63.531    56.447    63.064    52.730    51.696    48.788    45.038    44.777    

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstanties 9.115         7.325      11.635    10.146    12.954    1.367      10.209    7.019      7.229      3.740      251        

Schulden aan leveranciers 151           151        153        156        158        161        165        169        173        178        182        

Belastingen en premies soc. Verz. 53             53          53          53          53          53          53          53          53          53          53          

Overige schulden 17             17          17          17          17          17          17          17          17          17          17          

Overlopende passiva 893           976        976        935        863        949        938        854        757        694        638        

Totaal kortlopende schulden 10.229       8.522      12.834    11.307    14.045    2.547      11.382    8.112      8.229      4.682      1.141      

Totaal passiva 162.930     163.909 165.089 166.657 167.873 169.043 173.391 175.163 178.780 178.722 181.934 
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Prognose

Resultatenrekening 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Huuropbrengsten 10.100    10.315   10.598  10.681  10.845  11.008  11.215  11.439  11.635  11.825  12.019  

Opbrengsten servicecontracten 275        275       279      284      288      293      301      308      316      324      332      

Lasten servicecontracten -275       -299      -279     -284     -287     -294     -301     -310     -314     -322     -330     

Overheidsbijdragen -823       -1.015   -1.069  -1.091  -1.116  -1.134  -1.160  -1.184  -1.210  -1.235  -1.261  

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -892       -1.078   -929     -967     -949     -1.008  -986     -1.001  -1.028  -1.057  -1.061  

Lasten onderhoudsactiviteiten -1.724    -1.561   -1.892  -1.717  -1.589  -1.191  -1.572  -1.659  -1.602  -1.527  -1.628  

Overige directe operationele lasten -356       -369      -373     -377     -382     -387     -395     -403     -411     -420     -429     

exploitatie bezit

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 6.305      6.268     6.335    6.529    6.810    7.287    7.102    7.190    7.386    7.588    7.642    

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 165        214       133      -          -          88        -          93        -          -          100      

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -170       -214      -133     -          -          -88       -          -93       -          -          -100     

Toegerekende organisatiekosten -13        -11       -10       -10       -11       -11       -11       -12       -12       -12       -12       

Toegerekende financieringskosten -193       -164      -92       -89       -81       -72       -68       -64       -62       -62       -60       

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling-211       -175      -102     -99       -92       -83       -79       -76       -74       -74       -72       

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.406      642       912      927      805      821      842      863      885      907      930      

Toegerekende organisatiekosten -49        -59       -56       -58       -58       -60       -62       -66       -68       -68       -70       

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.152    -450      -598     -597     -620     -665     -603     -651     -666     -585     -594     

Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 205         133        258       272       127       96         177       146       151       254       266       

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet- gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille

Niet- gerealiseerde waardeveranderingen 2.437      633       2.751    2.541    2.686    2.881    2.737    2.952    2.882    3.177    3.017    

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.437      633        2.751    2.541    2.686    2.881    2.737    2.952    2.882    3.177    3.017    

Netto resultaat overige activiteiten -48          -122      -24        1            -38        -1          -37        -174     -6          -6          -7          

Overige organisatiekosten 592         617        722       692       680       717       702       710       729       749       750       

Leefbaarheid 23            59          42         40         50         51         52         54         55         57         58         

Opbrengst van vorderingen die 

tot de vaste activa behoren 1           

Andere rentebaten en soorgelijke opbrengsten 6           2          -          8          8          7          7          11        13        10        9          

Rentelasten en soortgelijke kosten -2.703    -2.596   -2.486  -2.317  -2.205  -2.270  -2.225  -2.127  -1.931  -1.769  -1.662  

Saldo financiele baten en lasten -2.696    -2.594   -2.486  -2.309  -2.197  -2.263  -2.218  -2.116  -1.918  -1.759  -1.653  

Resultaat voor belastingen 5.377      3.467     5.968    6.203    6.566    7.149    6.928    7.158    7.637    8.374    8.385    

Belastingen -561       -733      -836     -942     -1.004  -1.098  -1.081  -1.082  -1.229  -1.135  -1.371  

Resultaat na belastingen 4.816      2.734     5.132    5.261    5.562    6.051    5.847    6.076    6.408    7.239    7.014    

8.4 Functionele resultaatbegroting 2017 t/m 2027 
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8.5 Categoriale resultaatbegroting 2017 t/m 2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognose

Resultatenrekening 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Huuropbrengsten 10.100    10.315  10.598  10.681  10.845  11.008  11.215  11.439  11.635  11.825  12.019  

Opbrengsten servicecontracten 275        275      279      284      288      293      301      308      316      324      332      

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 249        192      314      330      185      156      239      212      219      322      336      

Overige bedrijfsopbrengsten -48        -122     -24       1          -38       -1        -37       -174     -6        -6        -7        

Som der Bedrijfsopbrengsten 10.576    10.660 11.167 11.296 11.280 11.456 11.718 11.785 12.164 12.465 12.680 

Bedrijfslasten

Afschrijvingen Materiele vaste activa 122        125      136      146      142      163      108      81        75        67        73        

Overige waardeveranderingen -            -22       -20       -          -21       -          -22       -          -34       -          -          

Lonen en salarissen 633        658      697      712      717      745      785      832      876      877      897      

Sociale lasten 135        146      154      156      159      162      163      164      167      167      171      

Pensioenlasten 127        123      130      132      134      137      139      141      144      144      147      

Werk derden -            96        8          8          8          9          9          9          9          9          10        

Lasten onderhoud 1.724      1.561    1.892    1.717    1.589    1.191    1.572    1.659    1.602    1.527    1.628    

Leefbaarheid 23          59        42        40        50        51        52        54        55        57        58        

Lasten servicecontracten 275        299      279      284      287      294      301      310      314      322      330      

Overige bedrijfslasten 1.708      2.001    2.034    2.041    2.036    2.101    2.112    2.149    2.187    2.277    2.285    

Bedrijfskosten 4.747      5.046    5.352    5.236    5.101    4.853    5.219    5.399    5.395    5.447    5.599    

Bedrijfsresultaat 5.829      5.614    5.815    6.060    6.179    6.603    6.499    6.386    6.769    7.018    7.081    

Niet gerealiseerde waarde veranderingen

vastgoed 2.437      611      2.731    2.541    2.665    2.881    2.715    2.952    2.848    3.177    3.017    

Financiele baten en lasten

Waardeverandering financiele vaste activa -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Rente baten 7           2          -          8          8          7          7          11        13        10        9          

Rente lasten -2.896    -2.760  -2.578  -2.406  -2.286  -2.342  -2.293  -2.191  -1.993  -1.831  -1.722  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefing

voor belastingen 5.377      3.467    5.968    6.203    6.566    7.149    6.928    7.158    7.637    8.374    8.385    

Belastingen -561       -733     -836     -942     -1.004  -1.098  -1.081  -1.082  -1.229  -1.135  -1.371  

Resultaat na belastingen 4.816      2.734    5.132    5.261    5.562    6.051    5.847    6.076    6.408    7.239    7.014    

Resultaat bij gemiddeld constant planmatig onderhoud

exclusief niet gerealiseerde waarde veranderingen 2.210 2.868 2.954 3.079 2.987 3.099 3.078 3.416 3.955 4.056
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Prognose

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Operationele activiteiten

Zelfstandige huurwoningen DAEB 9.264 9.475 9.751 9.831 9.993 10.149 10.352 10.571 10.757 10.933 11.120

Zelfstandige huurwoningen niet DAEB 246 250 253 256 257 262 264 266 273 281 285

Onzelfstandige overige wooneenheden DAEB 509 498 500 500 499 500 501 502 504 507 509

Overige niet woongelegenheden niet DAEB 101 92 95 95 97 98 100 102 103 105 106

Totaal huren 10.120 10.315 10.599 10.682 10.846 11.009 11.217 11.441 11.637 11.826 12.020

Vergoedingen 275 275 279 284 288 293 301 308 316 324 332

Overige bedrijfsontvangsten -47 -122 -24 1 -38 -1 -39 -174 -6 -6 -7

Rente ontvangsten 17 0 0 9 8 6 8 11 14 13 9

Totaal ingaande kasstromen 10.365 10.468 10.854 10.976 11.104 11.307 11.487 11.586 11.961 12.157 12.354

Lonen en salarissen 893 901 945 962 973 986 1.004 1.002 1.016 1.021 1.044

Sociale lasten 140 146 154 156 159 162 163 164 167 167 171

Pensioenlasten 147 123 130 132 134 137 139 141 144 144 147

Totaal personeelsuitgaven 1.180 1.170 1.229 1.250 1.266 1.285 1.306 1.307 1.327 1.332 1.362

Onderhoudsuitgaven 1.711 1.561 1.892 1.717 1.589 1.191 1.572 1.659 1.602 1.527 1.628

Overige bedrijfsuitgaven 857 1.138 1.007 991 959 1.029 1.041 1.114 1.160 1.229 1.217

Rente- uitgaven 2.963 2.677 2.578 2.447 2.358 2.257 2.304 2.276 2.089 1.896 1.780

Verhuurderheffing,saneringssteun 823 1.015 1.069 1.091 1.116 1.134 1.160 1.184 1.210 1.235 1.261

Leefbaarheid 23 59 42 40 50 51 52 54 55 57 58

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 28 763 774 926 862 1.109

Totaal uitgaande kasstromen 7.557 7.620 7.817 7.536 7.338 6.975 8.198 8.368 8.369 8.138 8.415

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.808 2.848 3.037 3.440 3.766 4.332 3.289 3.218 3.592 4.019 3.939

Des- en investeringsactiviteiten

Verkoopontvangsten woongelegenheden DAEB 1.286 652 926 941 817 834 855 876 898 921 944

Verkoopontvangsten woongelegenheden niet DAEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verkoopontvangsten grond DAEB 165 214 133 0 0 88 0 93 0 0 100

Desinvesteringsontvangsten overig 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal ingaande kasstroom MVA 1.464 879 1.072 941 817 922 855 969 898 921 1.044

Nieuwbouw /huur woon en niet- woongelegenheden DAEB1.411 4.819 -430 0 1.135 0 1.424 11 0 0 17

Woning verbetering woon- niet woongelegenheden DAEB104 535 76 77 77 78 80 82 83 85 87

Aankoop woon- en niet woongelegenheden DAEB 0 193 112 0 115 0 120 0 195 0 0

Investeringen overig DAEB 30 161 63 97 60 208 20 45 20 60 20

Externe kosten bij verkoop DAEB 10 10 14 14 12 13 14 14 13 14 14

Totaal uitgaande kasstromen MVA 1.555 5.718 -165 188 1.399 299 1.658 152 311 159 138

Kasstroom uit (des)investeringen -91 -4.839 1.237 753 -582 623 -803 817 587 762 906

Financieringsactiviteiten

Nieuwe door WSW geborgde leningen 8.000 7.500 3.500 8.000 6.000 8.000 0 6.000 4.500 0 0

Totaal ingaand 8.000 7.500 3.500 8.000 6.000 8.000 0 6.000 4.500 0 0

Aflossing door WSW geborgde leningen -10.690 -9.115 -7.325 -11.635 -10.146 -12.954 -1.367 -10.209 -7.019 -7.229 -3.740

Totaal uitgaand -10.690 -9.115 -7.325 -11.635 -10.146 -12.954 -1.367 -10.209 -7.019 -7.229 -3.740

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.690 -1.615 -3.825 -3.635 -4.146 -4.954 -1.367 -4.209 -2.519 -7.229 -3.740

Wijziging kortgeldmutaties -13 26 -8 -20 -32 -18 -16 30 -11 -38 -35

Mutatie liquide middelen -13 26 -8 -20 -32 -18 -16 30 -11 -38 -35

Verloop liquide middelen

Saldo liquide middelen 1/1 4.756 4.770 1.190 1.631 2.169 1.175 1.158 2.261 2.117 3.766 1.280

Netto kasstroom 14 -3.580 441 538 -994 -17 1.103 -144 1.649 -2.486 1.070

Saldo liquide middelen 31/12 4.770 1.190 1.631 2.169 1.175 1.158 2.261 2.117 3.766 1.280 2.350

Liquide middelen volgens balans 4.770 1.190 1.631 2.169 1.175 1.158 2.261 2.117 3.766 1.280 2.350

8.6 Kasstroomoverzicht 2017 t/m 2027 
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8.7 Toelichting meerjarencijfers 
 

8.6.1 Marktwaarde 
De waardering van het bezit in exploitatie geschiedt met ingang van 1 januari 2017 tegen 
marktwaarde. 
Vryleve heeft gekozen voor waardering volgens het basis handboek van het ministerie.  
De belangrijkste uitgangspunten zijn naast de voorgeschreven parameters de markthuur en de WOZ 
waarde van het bezit. Deze waarden worden volgens de richtlijnen van het handboek geïndexeerd. 
Voor de loan to Value ratio van het WSW is de bedrijfswaarde nog van belang. Deze is bepaald op de 
door het WSW voorgeschreven parameters. 
 
 
8.6.2 Mutaties bezit 
Voor de mutaties in ons bezit is het SVB als uitgangspunt genomen. Daarnaast hebben we rekening 
gehouden met de huidige marktsituatie.  Wij verwachten voor de komende vijf jaar door nieuwbouw 
aan de behoefte aan goedkope sociale huurwoningen te kunnen voldoen. 
 
Deze uitgangspunten leveren de volgende mutatietabel op: 
 

 
 
Wij verwachten de komende tien jaar per saldo 38 woningen aan ons bezit toe te voegen.  
Met betrekking tot de verkoop hebben we bewust ervoor gekozen voor lagere aantallen de eerste 
paar jaar.  De huidige markt voor verkoop is naar alle waarschijnlijk slechter dan over een paar jaar. 
Dus latere verkoop zal een beter resultaat opleveren. Verkoop in de eerste jaren zal dan ook alleen 
gebeuren op verzoek van de huurder of bij mutatie als het aantrekkelijk is om te verkopen. 
 
8.6.3 Investeringen 
In bijlage 2.5 is een overzicht opgenomen van de investeringen die we in de komende tien jaar gaan 
plegen in of aan ons huidige vastgoed en aan uitbreiding van ons bezit. Uit dit overzicht blijkt dat dit 
gemiddeld 1.0 mio per jaar is, waarvan 80k is gereserveerd voor investeringen in de woning als 
gevolg van een vraag van de bewoner (vraag gestuurd onderhoud).  De aankoop woningen komen 
voort uit de verplichting Verkoop Onder Voorwaarden.  
 
8.6.4 Desinvesteringen 
In de resultatenrekening zijn voor de komende tien jaar 61 te verkopen woningen met een te 
realiseren marge van 2.5 miljoen euro  opgenomen.  
De reden hiervoor is dat de woningen gewaardeerd zijn tegen de  marktwaarde in verhuurde staat. 
 De verkopen zijn opgenomen tegen de  marktwaarde in onverhuurde staat. Gemiddeld is een bruto 
winst van 40k euro per verkochte woning begroot. 
 
8.6.5 Liquide middelen  
In de balans zijn de eindsaldi van de liquide middelen opgenomen. Inzicht in de feitelijke mutaties 
zijn te bepalen door de resultaatbegroting te combineren met het kasstroomoverzicht. Doordat de 

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

Veranderingen Vhe bezit:

- Aantal opgeleverd/in exploitatie genomen 64              -                 -                 14              -                 15              -                 -                 -                 -                 

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

- Aantal verkocht 5                7                7                6                6                6                6                6                6                6                

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

- Woningen en woongebouwen 60              -6              -7              9                -6              10              -6              -5              -6              -6              
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liquide middelen vrij constant gehouden worden is het verloop van de lening portefeuille de beste 
graadmeter voor de ontwikkeling van de liquiditeit. 
 
8.6.6 Eigen Vermogen 
Het totaal eigen vermogen laat een gestage groei zien in de komende jaren. Een groei die ook nodig 
is. Nodig omdat we in de komende jaren stevig zullen moeten investeren in de energietransitie. 
Daarnaast zal mogelijk voor enkele complexen omdat zij aan het eind van hun levensduur zijn 
vervangende nieuwbouw noodzakelijk zijn.. In beide gevallen zal er aanspraak gemaakt gaan worden 
op het opgebouwde vermogen. Daarnaast dient het eigen vermogen als buffer om de continuïteit 
van de corporatie te waarborgen. 
 
8.6.7 Onderhoud 
In de resultatenrekening staat onder “Bedrijfslasten” de post onderhoud. Het onderhoud kent vele 
deelbudgetten waarop gestuurd wordt. In bijlage 2.6  is deze specificatie gesplitst per jaar terug te 
vinden.  
 
Dagelijks onderhoud 
Uit deze specificatie blijkt onder andere dat het dagelijks onderhoud vanaf 2017 circa 730k per jaar  
is dat in de loop van de tijd vrij constant blijft. Door inflatie neemt deze post toe van 0,7 mio in 2017 
tot 0,9 mio in 2027. De belangrijkste posten zijn alle standaard reparatie opdrachten, onderhoud aan 
cv-installaties en liften alsmede correctief onderhoud en onderhoud aan de riolering.   
 
Planmatig onderhoud 
Vervangingen van onderdelen van de buitenkant van de woning zijn cyclimatig opgenomen in de post 
planmatig onderhoud. De belangrijkste elementen zijn schilderwerk, vervanging van kozijnen en 
daken en de energiemaatregelen.  
Door deze systematiek varieren deze kosten sterk per jaar, met een minimum van 300k en een 
maximum van 0,9 mio. 
 
Ook is weergegeven de gemiddelde kosten per VHE. Ook die fluctueren natuurlijk als gevolg van de 
jaarlijkse verschillen in het planmatig onderhoud. Door naar het gemiddelde te kijken over de gehele 
periode worden deze verschillen genivelleerd. Gemiddeld geven we dan jaarlijks € 1.060,- aan 
onderhoud uit per VHE.  
 
8.6.8 Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten nemen  toe van 2,0 mio in 2017 tot 2,3 mio in 2027 (toename 0,3mio). Deze 
toename wordt veroorzaakt door de verhuurderheffing (0,2 mio) plus een toename van de overige 
bedrijfskosten (0,1mio, gebaseerd op de geïndexeerde kostenverhogingen van 2% )  Totale stijging 
0,3 mio.  
 
8.6.9 Leefbaarheid 
In de resultatenrekening is een post leefbaarheid opgenomen. Aan leefbaarheid wordt een groter 
bedrag uitgegeven maar dit zit in andere begrotingsposten verdisconteerd. 
  
8.6.10 Belastingen    
De post belastingen betreft vennootschapsbelasting en is voor 10,5mio begroot voor de komende 
tien jaar. Hiervan heeft 6,0 mio betrekking op afname van de geactiveerde belastinglatentie en er is 
voor 4,5 mio begroot aan daadwerkelijke belastingbetalingen.  
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8.8 Functionele resultaatbegroting 2018 
 

 

Begroting Prognose Begroting Jaarrekening 

2018 2017 2017 2016

€ € € €

1.1 Huuropbrengsten 10.315          10.100          10.164          10.084          

1.2 Opbrengsten servicecontracten 275               275               296               286               

1.3 Lasten servicecontracten -299              -275              -234              -248              

1.4 Overheidsbijdragen -1.015           -823              -909              -737              

1.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.078           -892              -829              -696              

1.6 Lasten onderhoudsactiviteiten -1.561           -1.724           -1.700           -968              

1.7 Overige directe operationele lasten -369              -356              -349              -346              

exploitatie bezit -                    -                    -                    -                    

 1. Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 6.268            6.305            6.439            7.375            

2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 214               165               90                 95                 

2.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -224              -170              -98                -106              

2.3 Toegerekende organisatiekosten -11                -13                -12                -10                

2.4 Toegerekende financieringskosten -164              -193              -195              -202              

 2. Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -185              -211              -215              -223              

3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 652               1.406            505               297               

3.2 Toegerekende organisatiekosten -59                -49                -40                -40                

3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -450              -1.152           -437              -257              

 3. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 143               205               28                 -                    

4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -                    -                    -                    -97                

4.2 Niet- gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 633               2.437            1.013            -5.745           

4.3 Niet- gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden -                    -                    -                    -47                

 4. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 633               2.437            1.013            -5.889           

 5. Netto resultaat overige activiteiten -122              -48                -23                -60                

6.0 Overige organisatiekosten 617               592               730               847               

6.1 Leefbaarheid 59                 23                 42                 26                 

7.0 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 1                   1                   -                    3                   

7.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2                   6                   2                   15                 

7.2 Rentelasten en soorgelijke kosten -2.597           -2.703           -2.689           -3.055           

 7. Saldo financiele baten en lasten -2.594           -2.696           -2.687           -3.037           

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 3.467            5.377            3.783            -2.707           

8.0 Belastingen -733              -561              -542              3.150            

 

RESULTAAT NA BELASTINGEN 2.734           4.816           3.241           443              
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8.9 Toelichting op de functionele resultaatbegroting 2018 

 

(x € 1.000,-)

Begroting Prognose Begroting Jaarrekening

2018 2017 2017 2016

€ € € €

1. Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

1.1 HurenHuuropbrengsten 10.315         10.100         10.164         10.084          

1.2 Opbrengsten servicecontracten 275              275              296              286               

1.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuilleLasten servicecontracten -299            -275            -234            -248              

1.4 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuilleOverheidsbijdragen -1.015         -823            -909            -737              

1.5 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuilleLasten verhuur en beheeractiviteiten -1.078         -892            -829            -696              

1.6 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuilleLasten onderhoudsactiviteiten -1.561         -1.724         -1.700         -968              

Afschrijvingen vastgoed in exploitatie

1.7 Overige bedrijfsopbrengstenOverige directe operationele lasten exploitatie bezit -369            -356            -349            -346              

Totaal 6.268         6.305         6.439         7.375           

1.1 Huuropbrengsten

Netto huur:

- woningen en woongebouwen 10.322         10.063         10.128         10.049          

- Onroerende goederen niet zijnde woningen 92                101              115              119               

10.414         10.164         10.243         10.168          

Af: Huurderving

- wegens leegstand 99                64                79                84                 

Totaal 10.315       10.100       10.164       10.084         

1.2 Opbrengsten servicecontracten

Ontvangen vergoedingen voor leveringen en diensten 275              275              296              286               

1.3 Lasten servicecontracten

Betaalde vergoedingen voor leveringen en diensten 299              275              234              248               

1.4 Overheidsbijdragen

Verhuurderheffing 915              823              809              737               

Saneringssteun 100              -                  100              

1.015           823              909              737               

1.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

De direct aan de verhuur en beheeractiviteiten toe te rekenen kosten zijn als

volgt te specificeren:

Personeelskosten 669              534              602              387               

Overige bedrijfskosten 336              285              146              237               

Afschrijvingen 73                73                81                72                 

1.078           892              829              696               
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Begroting Prognose Begroting Jaarrekening

2018 2017 2017 2016

1.6 Lasten onderhoud € € € €

Onderhoudslasten

- Reparatieverzoeken 720              692              657              582               

- Mutatie onderhoud 166              135              94                87                 

- Planmatig onderhoud 601              827              873              215               

- Servicefonds 74                70                76                84                 

1.561           1.724           1.700           968               

1.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

- Gemeentelijke belastingen 347              335              327              325               

- Verzekeringen 22                21                22                21                 

369              356              349              346               

2 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 214              165              90                95                 

2.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -224            -170            -98              -106              

2.3 Toegerekende organisatiekosten -11              -13              -12              -10                

      Toegerekende financieringskosten -164            -193            -195            -202              

Totaal -185           -211           -215           -223             

2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

- Verkoop bedrijfspanden -                  -                  -                  -                    

- Verkoop gronden 214              165              90                95                 

- Verkoop woningen nieuw (2016: 0, 2015: 2) -                  -                  -                  -                    

Totaal 214            165            90               95                

2.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

- Kostprijs bedrijfspanden -                  -                  -                  -                    

- Kostprijs gronden 214              165              90                106               

- Kostprijs woningen nieuw (2016: 0, 2015: 2) -                  -                  -                  -                    

- Verkoopkosten 10                5                  8                  -                    

Totaal 224            170            98               106              

2.3 Toegerekende organisatiekosten

- Personeelskosten 9                  9                  10                9                   

- Overige kosten 2                  4                  2                  1                   

Totaal 11               13               12               10                

3 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 652              1.406           505              297               

3.2 Toegerekende organisatiekosten -59              -49              -40              -40                

3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -450            -1.152         -437            -257              

Totaal 143            205            28               -                   

3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

- Verkoop woningen bestaand  (2016: 2, 2015: 5) 652              1.406           505              297               

Totaal 652            1.406         505            297              
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Begroting Prognose Begroting Jaarrekening

2018 2017 2017 2016

€ € € €

3.2 Toegerekende organisatiekosten

- Personeelskosten 49                40                -                  34                 

- Overige kosten 10                9                  -                  6                   

Totaal 59               49               -                  40                

3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

- Woningen bestaand 450              1.152           437              257               

Totaal 450            1.152         437            257              

4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -                  -                  -                  -97                

4.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille633              2.437           1.013           -5.745           

4.3 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille-                  -                  -                  -47                

verkocht onder voorwaarden

Totaal 633            2.437         1.013         -5.889         

4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

- Afboeking onrendabele investeringen geplande nieuwbouwprojecten-                  -                  -                  -97                

Totaal -                  -                  -                  -97               

4.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

- Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie 498              2.609           1.013           -6.470           

- Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie135              -172            -                  725               

Totaal 633            2.437         1.013         -5.745         

4.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

verkocht onder voorwaarden

- waardeverandering vastgoed verkocht onder voorwaarden -                  -                  -                  -47                

Totaal -                  -                  -                  -47               

5 Netto resultaat overige activiteiten

5.1 Opbrengsten overige activiteiten 169              154              188              137               

5.2 Kosten overige activiteiten -291            -202            -211            -197              

Totaal -122           -48             -23             -60               

5.1 Opbrengst overige activiteiten

- Warmtepompen 166              150              178              134               

- Keukens 3                  4                  10                

- Contractkosten -                  -                  -                  3                   

Totaal 169            154            188            137              

5.2 Kosten overige activiteiten

- Kostprijs warmtepompen 291              202              211              197               

- Afschrijving warmtepompen -                  -                  -                  -                    

- Afschrijving warmtepompen in verband met negatieve exploitatie-                  -                  -                  -                    

Totaal 291            202            211            197              
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Begroting Prognose Begroting Jaarrekening

2018 2017 2017 2016

€ € € €

6.0 Overige organisatiekosten

6.01 Personeelskosten 1.023           895              906              902               

6.02 Afschrijvingen 125              122              124              120               

6.03 Overige bedrijfskosten 618              529              580              568               

6.04 Toegerekende kosten -1.149         -954            -880            -743              

Totaal 617            592            730            847              

6.01 Personeelskosten

 Lonen en salarissen 997              894              890              874               

 Doorberekende personeelskosten -243            -260            -234            -244              

754              634              656              630               

Ontvangen ziekengeld -                  -1                -                  -3                  

 Sociale lasten 146              135              132              145               

 Pensioenlasten 123              127              118              130               

Totaal 1.023           895              906              902               

    Lonen en salarissen

- Bruto salarissen 864              820              827              838               

- Overige personeelskosten 133              74                63                36                 

997              894              890              874               

6.02 Afschrijvingen

- Afschrijving onroerende zaken  ten dienste van exploitatie 125              122              124              120               

125              122              124              120               

6.03 Overige bedrijfskosten

- Beheerkosten 568              494              530              471               

- Overige bedrijfslasten 50                35                50                97                 

618              529              580              568               

6.04 Toegerekende kosten

- Toegerekend aan andere activiteiten -1.149         -954            -880            -743              

-1.149         -954            -880            -743              

6.1 Leefbaarheid

- Leefbaarheid 59                23                42                26                 

59                23                42                26                 

7.0 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren

- Vorderingen 1                  1                  -                  3                   

7.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

- Rente op liquide middelen en deposito's 2                  6                  2                  15                 

7.2 Rentelasten en soortgelijke kosten

- Rente leningen onder overheidsgarantie 2.733           2.870           2.856           3.231            

- Rente waarborgsommen 3                  1                  3                  2                   

- Borgstellingsprovisie 25                25                25                23                 

- Rente rekening courant banken -                  -                  -                  1                   

- Toegerekend aan vastgoed in ontwikkeling -164            -193            -195            -202              

Totaal 2.597           2.703           2.689           3.055            
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Begroting Prognose Begroting Jaarrekening

2018 2017 2017 2016

€ € € €

8.0 Belastingen

Vennootschapsbelasting 25% van 645.000 -161            -46              -411            228               

Vennootschapsbelasting fiscale afschrijvingen ten

laste van latentie 25% van 2.287.000 -572            -515            -131            -620              

-733            -561            -542            -392              

Vennootschapsbelasting ten gunste van latentie -                  -                  -                  3.542            

Per saldo ten laste van het resultaat -733           -561           -542           3.150           

Berekening belastbaar bedrag

Commercieel resultaat 2.734         4.816         3.241         443              

Vennootschapsbelasting -733            -561            -542            3.150            

Resultaat voor belastingen 3.467         5.377         3.783         -2.707         

BIJ:

Vermindering verhuurderheffing -                  -                  -                  -                    

Onrendabele investeringen nieuwbouw -                  -                  -                  97                 

Saneringssteun 100              -                  100              -                    

Waardeveranderingen -611            -2.437         -1.056         5.792            

-511            -2.437         -956            5.889            

AF:

Investeringsaftrek -                  -                  -                  16                 

Fiscale afschrijving sloop -                  -                  -                  843               

Dotatie VVE -                  -                  -                  27                 

dotatie herinvesteringsreserve -                  -                  130              20                 

Fiscaal hogere onderhoudslasten 75                77                100              89                 

Fiscaal hogere kostprijs nieuwbouw

Fiscaal afwaardering activa in exploitatie -                  -                  -                  -                    

Fiscale afschrijvingen 2.287           2.176           955              2.480            

Fiscaal  lagere boekwinst -90              465              -                  581               

2.272           2.718           1.185           4.056            

Fiscaal resultaat 684            222            1.642         -874             

BIJ/AF:

afschrijvingen activa tdv exploitatie -39              -39              -                  -39                

Belastbaar bedrag 645            183            1.642         -913             
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8.10 Treasury jaarplan   
 
In 2013 is het nieuwe treasury statuut van Vryleve vastgesteld.   
De belangrijkste doelstellingen zijn: 

- Het garanderen van voldoende financiële middelen voor de bedrijfsvoering 
- Het beheersen van rente en rendementsrisico’s die samenhangen met financiering 
- Het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement op het eigen vermogen en zo laag 

mogelijke kosten op het vreemd vermogen 
- Het monitoren van de financiële risico’s binnen risicokaders zoals in het statuut aangegeven. 

 
De belangrijkste kaders in dit treasury jaarplan zijn het borgen van de financierbaarheid en het 
beheersen van renterisico’s. 
 
Liquiditeitsplanning korte termijn 
Er is in de begroting rekening gehouden met voldoende liquide middelen als werkkapitaal om 
fluctuaties te kunnen opvangen. De beschikbare liquide middelen in 2016 dalen   van 4.8 mio tot 
2,4mio waardoor de bankstand boven het minimum van 8% van de jaarhuur blijft. 
 
Beschikbaarheid financiering op korte termijn 
De financieringspositie wordt maandelijks gerapporteerd en waar nodig bijgesteld. Voor 2018 
voorzien wij een aflossing van 9,1  mio euro van bestaande leningen en een opname van 7,5 mio 
euro voor nieuwe leningen. Van deze 7,5 ,mio is inmiddels 6,0 mio vastgelegd. 
De faciliteit om deze leningen te kunnen aantrekken is door het WSW gefaciliteerd. 
 
Liquiditeitsplanning lange termijn 
In de beschikbare liquiditeitsplanning voor de komende vijf jaar is het minimum bedrag aan 
beschikbare liquiditeit 1,2mio euro en derhalve boven het gestelde minimum van 8% van de 
jaarhuur.   
 
Beschikbaarheid financiering lange termijn 
Volgens het kasstroom overzicht van de komende vijf jaar lossen wij voor  51,1 miljoen aan leningen 
af. Hier staat een opname van 33,0 miljoen tegenover. Het WSW heeft voor drie jaar 
faciliteringsvolume afgegeven. Wij lossen  per saldo voor 5,4  mio euro aan leningen af  Deze afname 
past binnen het toegekende faciliteringsvolume voor 2017. 
 Omdat wij aan alle door het WSW gestelde financiële normen voldoen verwachten wij dat borging 
op lange termijn toegekend zal worden . 
 
Conclusie financierbaarheid 
Op grond van het vorenstaande verwachten wij dat Vryleve zowel op de korte als de lange termijn 
geen problemen zal kennen om de benodigde financiering aan te trekken. 
 
Actuele rente en risico norm. 
Er bestaat op dit moment een grote bandbreedte tussen de korte en lange termijn rente en tussen 
de actuele rente en de rente die wij als norm in de bedrijfswaarde hanteren. 
In de gekozen looptijd van de leningen is rekening gehouden met de huidige rentesituatie,   en de 
lange en korte termijn financieringsbehoefte van Vryleve. 
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Huidig renterisicoprofiel. 
In de meerjarenbegroting is alleen rekening gehouden met DAEB investeringen waardoor er geen 
nieuwe ongeborgde leningen en/of  rekening courant kredieten  zijn opgenomen. 
 
Alle leningen die opgenomen zijn DAEB leningen en derhalve geborgd door het WSW. 
 
Bij de keuze van de op te nemen leningen is rekening gehouden met de afgesloten derivaten. 
Doordat  de looptijden van nieuw afgesloten leningen relatief kort zijn gehouden is een eventuele 
beëindiging van de derivaten makkelijk in de toekomst in te bouwen. Met een eventuele beëindiging 
hiervan in 2023 is nog geen rekening gehouden in deze begroting.  
 
Voor nieuw aan te trekken leningen is gekozen voor een variabele rente als hij afgedekt is door de 
bestaande derivaten en voor een vaste rente indien dit niet het geval is.  
 
Conclusie renterisicoprofiel 
Door een goede spreiding van de leningen is er sprake van een gespreid renterisico. 
 
  
 
Vaststellen maximale, minimale en optimale bandbreedtes 
 Voor nieuwe leningen zijn wij uitgegaan van de gekozen looptijden en tarieven die zouden gelden als 
wij vandaag de lening zouden afsluiten rekening houden met een toekomstig oplopend rentebeeld. 
Alle nieuwe leningen zijn opgenomen volgens de fixe structuur dat wil zeggen opname en aflossing in 
een bedrag. 
 
Voor het jaar 2018 is de financieringsbehoefte  in te vullen door vaste  leningen. Een vaste  lening 
met een hoofdsom van 6,0 mio euro en een looptijd van vijftig jaar  is reeds aangetrokken. Van de 
totale behoefte voor de jaren 2018 tot en met 2022 van 33,0 miljoen euro is 23 miljoen vast op te 
nemen en 10,0 miljoen variabel. 
 
Door deze systematiek zijn de renterisico’s evenredig in de tijd gespreid en geprijsd conform de 
marktverwachting. Het gemiddeld renteniveau van onze leningen voor de komende vijf jaar is 
begroot op 2,2%. 
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Bijlage 2 

2.1 Kengetallen m.b.t. verhuur/bezit 

 

 

 

 

2.2 Kengetallen financieel 

 

 

 

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Gegevens woningbezit

- Verhuureenheden Sociaal 1.427       1.486       1.480       1.473       1.482       1.476       1.486       1.480       1.474       1.468       1.462       

Commercieel 27            28            28            28            28            28            28            28            29            29            29            

Totaal woningen 1.454       1.514       1.508       1.501       1.510       1.504       1.514       1.508       1.503       1.497       1.491       

- Overige Vhe's * Bedrijfspanden 5              5              5              5              5              5              5              5              5              5              5              

* Garages 105          105          105          105          105          105          105          105          105          105          105          

overig 110          110          110          110          110          110          110          110          110          110          110          

Totaal vhe's 1.564      1.624      1.618      1.611      1.620      1.614      1.624      1.618      1.613      1.607      1.601      

Veranderingen Vhe bezit:

- Aantal opgeleverd/in exploitatie genomen -               64            -               -               14            -               15            -               -               -               -               

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

- Aantal verkocht 16            5              7              7              6              6              6              6              6              6              6              

- Aantal gesloopt en overig -3             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- Woningen en woongebouwen -19          60           -6            -7            9             -6            10           -6            -5            -6            -6            

Het verhuren van woningen

- Huuropbrengst 10.100     10.315     10.598     10.681     10.845     11.008     11.215     11.439     11.635     11.825     12.019     

- Huurderving -64           -99 -102 -103 -104 -106 -108 -110 -112 -114 -116

- Te innen jaarhuur 10.164     10.414     10.700     10.784     10.949     11.114     11.323     11.549     11.747     11.939     12.135     

- Huuropbrengst niet woningen (x € 1.000,-) 101          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- Huuropbrengst woningen (x € 1.000,-) 10.063     10.414     10.700     10.784     10.949     11.114     11.323     11.549     11.747     11.939     12.135     

- Huuropbrengst per VHE per mnd  (€) 577          573          591          599          604          616          623          638          651          665          678          

- Mutatiegraad bestaande woningen 10,80       9,1           11,5         11,8         10,6         12,2         9,9           12,7         11,7         9,9           10,3         

- Aantal mutaties bestaand bezit 135          163          131          128          142          124          152          119          129          151          145          

- Rentelasten per VHE  (€) 1.992       1.823       1.710       1.603       1.514       1.557       1.515       1.453       1.326       1.223       1.155       

- Bedrijfsresultaat per VHE  (€) 4.009       3.708       3.856       4.037       4.092       4.390       4.293       4.235       4.504       4.688       4.749       

- Marktwaarde per VHE 93.843     95.746     97.613     99.391     101.262   103.119   104.950   106.876   108.715   110.861   112.888   

- Totaal Onderhoud per VHE (€)        1.186        1.031        1.255        1.144        1.052           792        1.038        1.100        1.066        1.020        1.092 

- Onderhoud per VHE (gemiddeld)        1.186        1.108        1.157        1.154        1.134        1.077        1.071        1.075        1.074        1.068        1.071 

- Totaal variabele lasten per VHE (€)           995        1.122        1.076        1.080        1.064        1.120        1.126        1.168        1.209        1.253        1.260 

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Parameters WSW

- Interest Coverage Ratio (norm > 1,4) 1,94         2,06         2,18         2,40         2,59         2,92         2,42         2,41         2,71         3,11         3,21         

- Debt Service Coverage Ratio (norm > 1,0) 1,28         1,22         1,37         1,46         1,57         1,60         1,47         1,54         1,66         1,90         1,99         

- Loan to Value (norm < 0,75) 0,73         0,65         0,62         0,60         0,55         0,52         0,51         0,48         0,46         0,41         0,38         

- Solvabiliteit (EV/TV) (norm > 20%) 48,3% 49,7% 52,4% 55,1% 58,0% 61,2% 63,0% 65,9% 68,1% 72,2% 74,8%

- Dekkingsratio (norm <50) 49,37       

Vermogensontwikkeling

- Eigen vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 78.692     81.426     86.558     91.819     97.381     103.432   109.279   115.355   121.763   129.002   136.016   

- Vreemd vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 84.238     82.483     78.531     74.838     70.492     65.611     64.112     59.808     57.017     49.720     45.918     

- Totaal vermogen 31-12 (x € 1.000,-) 162.930   163.909   165.089   166.657   167.873   169.043   173.391   175.163   178.780   178.722   181.934   

- Schuld per vhe (€) 56.021 52.745 50.426 48.247 45.224 42.120 40.943 38.323 36.781 32.115 29.743

Parameters resultaat

- Jaarresultaat voor belastingen 5.377       3.467       5.968       6.203       6.566       7.149       6.928       7.158       7.637       8.374       8.385       

- Resultaat - ongerealiseerde herwaardering 2.940       2.834       3.217       3.662       3.880       4.268       4.191       4.206       4.755       5.197       5.368       

- Rentelasten 2.896       2.760       2.578       2.406       2.286       2.342       2.293       2.191       1.993       1.831       1.722       

- VpB -561         -733         -836         -942         -1.004      -1.098      -1.081      -1.082      -1.229      -1.135      -1.371      

- Rentabiliteit eigen vermogen voor belasting 3,7% 3,5% 3,7% 4,0% 4,0% 4,1% 3,8% 3,6% 3,9% 4,0% 3,9%

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

- Ontwikkeling Resultaat - ongerealiseerde herwaardering943          -106         383          445          218          388          -77           15            549          442          171          

- Cumulatief Ontwikkeling Resultaat voor belasting 943               837               1.220           1.665           1.883           2.271           2.194           2.209           2.758           3.200           3.371           
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2.3 Analyse van de resultaatbegroting 2018 

 

 

 

 

 

 

(x € 1.000)

Resultaat 2017

Begroting 2017 3.242         

Prognose 2017 volgens meerjarenbegroting 4.816         

Hoger resultaat dan begroot 1.574         

De belangrijkste veranderingen zijn:

Waardeveranderingen vastgoed 1.424         

Totaal 1.424         

Bedrijfsmatige verschillen 150             

Planmatig onderhoud 46               

Servicekosten en opbrengsten -62

Resultaat verkopen 177

Saneringssteun 100

Resultaat warmtepompen -19

Huuropbrengsten -64

Overig  -28             

150             

Vergelijk resultaten 2018 ten opzichte van 2017

Geprognotiseerdresultaat 2017 4.816         

Begroting 2018 resultaat 2.734         

Lager resulaat -2.082       

Niet gerealiseerde waardeveranderingen -1.848      

Vennootschapsbelasting -172

-2.020       

Lager bedrijfsresultaat -62             

Huuropbrengsten 215             

Planmatig onderhoud 226             

Leefbaarheid -36

Dagelijks onderhoud -63             

Resultaat verkopen -57             

Resultaat warmtepompen -73             

Personeelskosten -128           

Verhuurderheffing en saneringssteun -192           

Overige bedrijfskosten (visitatie,procedure enz) -81             

Debiteuren -20             

Rentelasten 133             

Overig 14               

-62             
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2.4 Analyse van de begroting 2018 vorig jaar en dit jaar 

 

 

 

 

 

 

 

(x € 1.000,-)

Vergelijking begroting 2018 vorig jaar en dit jaar 2018 nw 2018 oud verschil

Resultaat voor belastingen 3.467        4.501        -1.034       

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 349             

Verlaging resultaat -685           

Verklaring vermindering bedrijfsresultaat

Lagere huuropbrengsten   -187           

Verkoopresultaat verkopen bestaande bouw 89               

Meer onderhoud -166           

Servicekosten -65             

Warmtepompen -77             

Rentelasten -24             

Verhuurderheffing -109           

Leefbaarheid -28             

Personeelskosten -127           

Overig 9                 

Totaal vermindering bedrijfsresultaat -685           

Analyse cumulatieve resultaat 2018 tm 2021 vorig jaar en dit jaar

2018 nw 2018 oud verschil

Resultaat voor belastingen (2017 tm 2021) 22.204     25.672     -3.468       

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 1.284         

Verlaging resultaat -2.184       

Verklaring verlaging resultaat voor belastingen

Lagere huuropbrengsten   -953           

Verkoopresultaat verkopen bestaande bouw 523             

Rentelasten 257             

Warmtepompen -98             

Onderhoud -669           

Verhuurderheffing -333  

Overige bedrijfskosten -171

Servicekosten en opbrengsten -280           

Leefbaarheid -65             

Personeelskosten -377           

Overig -18             

Totaal verbetering bedrijfsresultaat -2.184       
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2.5 Investeringen/desinvesteringen  2018 t/m 2027 

 

 

2.6 Specificatie onderhoudslasten 2018 t/m 2027 

 

 

 

 

 

(bedragen x € 1.000 )

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal

Investeringen

Nieuwbouw 5.813        -                 -                 1.115        -                 1.411        -                 -                 -                 -                 8.339        

Aankoop/Inruil 215           132           -                 136           -                 142           -                 230           -                 -                 855           

Vraaggestuurd 75              76              77              77              78              80              82              83              85              87              800           

Totaal investeringen 6.103        208           77              1.328        78              1.633        82              313           85              87              9.994        

Desinvesteringen  

Verkoop bestaand 1.286        652           926           941           817           834           855           876           898           921           9.006        

Verkoop gronden 165           214           133           -                 -                 88              -                 93              -                 -                 693           

1.451        866           1.059        941           817           922           855           969           898           921           9.699        

Totaal 4.652        -658          -982          387           -739          711           -773          -656          -813          -834          295           

(bedragen x € 1.000 )

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Gemiddeld

Dagelijks onderhoud

Reparatieonderhoud 164 166 167 165 163 163 163 166 168 171 166

CV 312 315 319 322 327 333 340 347 355 362 333

Correctief onderhoud 111 96 120 73 35 214 303 330 101 62 145

Keuken vervanging 36 40 44 48 53 58 63 68 74 79 56

Liftonderhoud 46 47 83 49 49 51 52 54 134 97 66

Riolering 51 54 57 60 64 68 72 76 80 85

Groenonderhoud 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 11

Totaal dagelijks onderhoud 730 728 801 728 702 898 1.004 1.053 924 868 777

Mutatie en serviceonderhoud

Mutatieonderhoud 166 143 140 133 129 142 149 144 152 147 145

Serviceonderhoud 74 75 76 76 77 79 81 82 84 86 79

Totaal vervanging 240 218 216 209 206 221 230 226 236 233 224

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud 553 933 700 648 283 434 421 323 360 527 518

Kosten Labeling 38 13 0 4 0 19 4 0 7 0 0

Subsidie duurzaamheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal planmatig onderhoud 591 946 700 652 283 453 425 323 367 527 518

Totaal 1.561 1.892 1.717 1.589 1.191 1.572 1.659 1.602 1.527 1.628 1.519

Per VHE

Dagelijks onderhoud 492 482 532 484 466 595 664 699 616 581 561

Vervanging 162 144 144 139 137 146 152 150 157 156 149

654 626 676 623 603 741 816 849 773 737 710

Planmatig 398 626 465 433 188 300 281 215 245 353 350

Totaal 1.052 1.252 1.141 1.056 791 1.041 1.097 1.064 1.018 1.090 1.060
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2.7 AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST 

 
AW Autoriteit Woningcorporaties 
 
B Besluitvorming 
 
BNG     Bank Nederlandse Gemeenten 
 
BO Besluitenoverleg. Overleg binnen Vryleve waarin de maandrapportages besproken 

worden en de benodigde besluiten worden genomen  
 
 
CFV    Centraal Fonds Volkshuisvesting 
 
CO    controller 
 
CVO coördinator Vastgoed Operationeel 
 
CW coördinator Woondiensten 
 
DAEB Diensten Algemeen Economisch Belang . Primair werkgebied van de corporatie  
 
DB directeur-bestuurder 
 
Debt Service Coverage Ratio Geeft aan in hoeverre de operationele kasstroom de lasten (rente uitgaven en 

aflossing) van het vreemd vermogen kan dekken (WSW hanteert minimum van 1) 
 
Dekkingsratio Percentage van de WOZ waarde  
 
 
FTE Fulltime-equivalent. Rekeneenheid waarmee de omvang van de personeelssterkte 

wordt uitgedrukt 
 
HBV Huurders Belangen Vereniging 
 
Interest Coverage Ratio Ook wel interest dekkingskengetal genoemd. Geeft aan hoeveel maal Vryleve haar 

uitgaven verdient. ((operationele kasstroom + rente uitgaven)/rente uitgaven) ICR < 
1,3 is voor het WSW een signaal dat de corporatie problemen heeft bij een 
slechtweer scenario om aan haar renteverplichtingen te voldoen. 

 
K duizend euro  
 
Loan to Value Ratio verhouding tussen lang lopende schulden  en de volkshuisvestelijke 

exploitatiewaarde van het bezit  
 
mio    miljoen euro 
 
PK projectmanager Klant & Markt 
 
PVS projectmanager Vastgoed Strategisch 
 
R Rapportage 
 
RvC Raad van Commissarissen 
 
Solvabiliteit Eigen vermogen in procenten van het totale vermogen 
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SVB Strategisch Voorraad Beleid 
 
Vhe Verhuur eenheid 
 
VpB Vennootschapsbelasting 
 
 
WSC    Woon Service Centrum in Pannerden 
 
WSW  Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Instelling die als borg er mede voor zorgt dat 

corporaties leningen aan kunnen trekken. 

 


